
 

 

 

 
 
Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 
2020-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

BD000001 Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit.

AP000001 - We richten onze dorpskernen opnieuw in

Het initiële ontwerp van het dorpsplein van Halle wordt momenteel aangepast aan het programma van eisen van de participatiewerkgroep. De 

omgevingsvergunning voor de herinrichting van de kerkomgeving in Halle maakt momenteel het voorwerp uit van een procedure bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. Het dossier voor de herinrichting van de dorpskern van Zoersel wordt opgestart zodra er meer duidelijkheid is over de realisatie 

van de ringweg.

AP000002 - We investeren in de (her)aanleg van voet-en fietspaden en bijhorende infrastructuur voor meer comfort voor de zachte weggebruiker.

Het fietspadendossier St.-Antoniusbaan is in ontwerp. De dossiers voor herstelling van de bestaande fietspaden in klinkers werden nog niet opgestart. Voor 

de kortparkeer-fietsstallingen in de dorpskernen werden de beugels voor St.-Antonius aangekocht maar moeten ze nog geplaatst worden in samenspraak 

met de middenstand.

AP000003 - We maken fietsen toegankelijk voor iedereen.

Van zodra er terug een mobiliteitsambtenaar in dienst is (sinds december 2019 is die er niet meer) zal dit worden opgenomen.

AP000004 - We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit.

Het raamcontract voor onderhoud van trage wegen verviel in 2020. Nieuw bestek voor raamcontract werd goedgekeurd op SC van 8/06/2020. 

Aanbestedingsprocedure is lopende. Dossiers voor mogelijke uitbreidingen zijn nog niet opgestart (op initiatief van dienst mobiliteit?)

AP000005 - We zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd door schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

Voor de route2school werden alle gegevens ingeput; deze zijn via de website raadpleegbaar.  De komende jaren zijn hierin verder nog heel wat acties te 

ondernemen met het oog op het verbeteren van de veiligheid van de routes.

Het fietsregistratiesysteem moet nog opgestart worden.  Van zodra de nieuwe mobiliteitsambtenaar haar werkzaamheden aanvat, kan hier verder werk van 

worden gemaakt.

AP000006 - We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik.

Er werd een bestek opgemaakt voor de aankoop van een aantal dienstfietsen.  Gunning voor de aankoop is voorzien na de zomervakantie.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000007 - We monitoren en optimaliseren de verschillende verkeersstromen om in te kunnen spelen op evoluties in het verplaatsingsgedrag.

In het kader van het mobiliteitsplan werd de strategische visienota opgemaakt en besproken.  De volgende stap is het opmaken van het beleidsplan. Dit 

bevat een actieplan met concrete acties op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, de gewenste verkeersstructuur en de ondersteunende en flankerende 

maatregelen die de gemeente zal nemen op korte, middellange of lange termijn.

Voor de omleidingsweg is er op regelmatige  basis overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).  Zij bereiden momenteel een dossier voor in 

verband met de (gedeeltelijke) verlegging van vier buurtwegen in het projectgebied.  

Daarnaast is AWV ook bezig met de voorbereidingen voor het indienen van een omgevingsvergunning  voor de omleidingsweg.

   

In juni vonden een aantal demo's plaats in het kader van de aankoop van meettoestellen voor het monitoren van verkeersstromen.  Na de zomervakantie 

kan begonnen worden met de tellingen en me>ngen. 

Wat betreft verkeerscirculatie werden in het voorjaar proefopstellingen gedaan in een aantal zijstraten van de Antwerpsedreef en in 

Watermolen/Liefkenshoek.  Evaluatie volgt in september.

AP000008 - We bieden vervoer op maat aan.

Van zodra er terug een mobiliteitsambtenaar in dienst is (sinds december 2019 is die er niet meer) zal dit worden opgenomen.

BD000002 Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan.

AP000010 - We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

Het klimaatactieplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2020.  In september is een vergadering van het klimaatteam gepland 

waar de verdere uitwerking van het klimaatplan zal worden besproken.

Voor wat betreft de energieprestatiecertificaten (EPC) is een externe firma bezig met de opmaak ervan. 

AP000011 - We optimaliseren de afvalophaling volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

Van zodra de P+MD-zak wordt ingevoerd door IGEAN, zal de restafvalzak vervangen worden door een grijze container met chip.

AP000012 - We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium.

Het natuurbeheerplan Dwergenbos zit in de laatste fase van de opmaak.  Op 25 juni vond een rondgang plaats met de milieuraad, die het plan nog zal 

adviseren.  In de periode augustus/september vindt een publieke consultatie plaats.  In het najaar van 2020 zullen de eerste aanplantingen gebeuren.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000013 - We zorgen voor een schoner milieu.

IGEAN heeft een bestek uitgeschreven voor de huur van herbruikbare bekers.  De gunning was voorzien in de loop van de zomervakantie.  De huur gaat 

gepaard met de opmaak van een uitleensysteem/platform.

De jaarlijkse zwerfvuilactie einde maart werd afgelast door het uitbreken van het coronavirus.  Ook de activiteiten van de bermmeesters werden hierdoor 

teruggeschroefd.  Er dienden zich wel een aantal nieuwe kandidaat-bermmeesters aan. 

Voor wat betreft het oriënterend bodemonderzoek voor het dorpsplein van Halle en het perceel op de hoek van de Liersebaan/Achterstraat werd beslist 

om deze investeringsuitgave te reserveren voor 2022.

AP000014 - We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

De gemeente werkt aan een toekomstvisie over het ruimtelijk beleid via de opmaak van een plan "beleidsmatig gewenste ontwikkelingen" (BGO)en via 

deelname aan de bouwmeesterscan.  Voor de BGO werd in het begin van het jaar een aantal keer samen gezeten met het studiebureau met de bedoeling 

tot een uitgewerkt voorstel te komen per woonkern.  Door het uitbreken van de coronacrisis heeft dit project aanzienlijk vertraging opgelopen.  Na de 

zomervakantie wordt dit terug opgenomen en zullen ook de resultaten van de bouwmeesterscan mee in overweging worden genomen.  Voor de 

bouwmeesterscan werd einde juni een eerste workshop gehouden met een delegatie van het schepencollege, de voorzitter van de GECORO en de 

omgevingsambtenaren. Een tweede workshop is voorzien voor september 2020.

Op het vlak van ruimtelijke uitvoeringsplannen werd aan IGEAN opdracht gegeven voor het opmaken van een RUP 'Domein Bethaniën' voor aanpassing van 

de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'De Rank' en 'Galilea', een herziening van het RUP 'Domein Martinus' en een herziening van het RUP 'toeristische 

perrons Zoerselbos - oost'.  Voor dit laatste werd eind juni door Igean een proces- en startnota overgemaakt. 

Voor wat betreft sociale woningbouw werd de bouw van 18 sociale woningen op de site van de voormalige school aan de Lindedreef voorbereid.  In de 

zomervakantie zal een sloopvergunning voor de bestaande vroegere schoolgebouwen worden aangevraagd.  De concrete uitvoering van het bouwproject is 

gekoppeld aan de goedkeuring voor de bouw van een nieuwe dorpszaal naast de pastorij in Halle-Dorp.

In het kader van 'betaalbaar wonen' werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor de site 'De Blokskens'.  De gemeenteraad keurde op 23 juni 2020 de 

bijzondere verkoopsvoorwaarden voor dit project vast.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000015 - We ondersteunen de lokale ondernemers.

De gemeenteraad besliste op 21 april om een forfaitaire subsidie van € 500 toe te kennen aan ondernemingen met een hoofdactiviteit overeenkomstig de 

Kruispuntbank van Ondernemingen ingedeeld in een aantal opggesomde NACEBEL-codegroepen.

Daarnaast werden via een prominente link op de gemeentelijke website lokale handelaars en hun producten onder de aandacht gebracht.

AP000030 - We maken van Zoersel een veilige gemeente door een nauwe samenwerking met onze politie- en brandweerzone en andere betrokken partners.

Via het politiecollege en de brandweerzoneraad en andere contacten proberen we nauw samen te werken met politie en brandweer om ervoor te zorgen 

dat Zoersel een veilige gemeente blijft

AP000085 - We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

In de deelgemeente Sint-Antonius is er sinds 2019 een hondenzone in gebruik, welke gelegen is aan de straat Akker.

In samenwerking met ZNA Joostens zou er een tweede hondenzone komen in deze deelgemeente.

Deze gesprekken zijn lopende.

In de deelgemeente Halle is de procedure lopende om een hondenzone in te richten op een perceel van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) ter 

hoogte van buurtweg 45.

De publieke consultatie is reeds afgerond en het verslag hiervan is aan ANB bezorgd. Nadien werd er nog een bezwaar ingediend door een omwonende die 

eigenaar is van een stuk buurtweg.

Hierop heeft ANB de procedure tijdelijk stopgezet. De milieudienst heeft een antwoord gestuurd naar de indiener van het bezwaar alsook een kopie hiervan 

naar ANB gestuurd.

Aan ANB werd gevraagd of de procedure kon worden verder gezet. Hier is nog geen antwoord op gekomen.

In de deelgemeente Zoersel is de procedure voor de inrich>ng van een hondenzone nog niet opgestart.

BD000003 Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme 

gemeente te maken.

AP000016 - We voeren een structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en buitensportruimte.

We brengen dit najaar de buitensportmogelijkheden in kaart en brengen een voorstel op de sportraad. De speelmogelijkheden zouden we in het najaar 

kunnen screenen  via een quickscan.  De hangzone van het skateplein is gerealiseerd. Er werden petanqueterreinen aangelegd. 

Opvolgingsrapportering 2020 - Gemeente en ocmw Zoersel

5 / 28



Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000018 - We realiseren een dorpszaal aan de pastorij in Halle.

De bouwwerken aan de zaal zijn nog niet begonnen. De omgevingsvergunning met voorwaarden werd bekomen op 21 november jl. Het dossier werd achter 

gesloten deuren behandeld op de zitting van 4 juni jl. van de RvVB. Een uitspraak over een eventuele schorsing wordt eerstdaags verwacht. 

AP000019 - We zoeken samen met onze verenigingen die vragen hebben over een eigen verenigingslokaal naar oplossingen op maat en vertrekken daarbij 

vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheden.

Betreft de rookmelders voor jeugdverenigingslokalen en alarmcentrales voor jeugdhuizen: deze projecten zijn in voorbereiding of lopende. Er werd voor 

beide projecten oorspronkelijk wel te weinig budget voorzien. 

Betreft de nieuwe verenigingslokalen: Akabé heeft al plaatsbezoeken afgelegd bij verschillende jeugdverenigingen en domein de Welvaert. Een afspraak 

over nieuwe lokalen voor de chirojongens van Sint-Antonius begin juni werd geannuleerd omwille van Covid19; de PPS werkgroep en de betrokken 

verenigingen (Harmonie Eendracht Maakt Macht, fotoclub Obscura en toneelvereniging Tilia) vergaderden samen over de nieuwe verenigingslokalen in 

Zoersel.  De hierbij geformuleerde opmerkingen, suggesties, pistes,… worden nu verder onderzocht en worden verder besproken door het college. De 

mondelinge afspraken met voetbalclub Antonia en de boogschutters zijn gemaakt, en de voorbereidende werken om de schutters te herlocaliseren zijn 

opgestart.

AP000020 - We faciliteren verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten via logistieke en promotionele ondersteuning.

We willen bekijken hoe we samen met verenigingen en  mogelijk ook samen met buurgemeenten nog extra kunnen inzetten op (digitale) promotie van 

verenigingsac>viteiten. Dit moet deze zomer en dit najaar zeker verder overlegd worden met de afdeling vrije >jd en de dienst communica>e.

Omwille van Covid19 konden geplande activiteiten rond het jaarthema 'Olympisch Vuur' niet doorgaan. In het najaar zijn nog enkele kleine activiteiten rond 

dit thema gepland. Buiten onze wil om heeft 2020 een ander jaarthema meegekregen, namelijk Covid19. We willen de middelen die voor het jaarthema 

voorzien zijn dan ook graag inzetten om in samenwerking met onze verenigingen alsnog te zorgen voor een sociaal en cultureel aanbod in dit vreemde jaar 

en andere ondersteuning van verenigingen.

Voor de uitwerking van het evenementenloket werd een nieuwe dienst gevormd binnen de afdeling vrije tijd: 'evenementen en noodplanning'. Er werden al 

verschillende voorbereidende stappen gezet: aanzet nieuwe workflow en aanvraagformulier, centraliseren overzicht evenementen op Zoersels 

grondgebied,... Door de covid19-crisis werd/wordt de dienst evnemenenten en noodplanning volledig ingezet op de gemeentelijke coördinatie van de crisis. 

Covid19 heeft ook implicaties op de procedure om een evenement aan te vragen. Dit wordt verder opgevolgd vanaf de zomer van 2020. Het online 

visualiseren van uitleenmateriaal moet nog verder onderzocht worden.

Het gebruiksreglement en de prijsseOng van de Kapel werden aangepast, ten gunste van erkende verenigingen.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000021 - We blijven onze jumelageverenigingen ondersteunen en zoeken actief mee naar manieren om onze Europese partnerschappen en 

vriendschappen ook in de komende generaties te onderhouden en Zoerselaars nog meer te betrekken bij het verbroederingsfeest Eurozoersel.

In een overleg met de gemeente en de verschillende jumelagecomités werd de unanieme wens geuit om de verschillende comités samen te smelten, én om 

'verjonging' te zoeken. Omwille van Covid19 konden verdere overlegmomenten hierover dit voorjaar niet meer plaatsvinden, maar de draad moet dit 

najaar zeker opnieuw worden vastgepakt. De gemeente zette dit jaar ook al in op extra participatie in een netwerk dat georganiseerd wordt door 'Europa 

voor de Burger', met ook op subsidies voor Eurozoersel en jumelage-ac>viteiten.

AP000022 - We streven een divers eigen gemeentelijk activiteitenaanbod na (jeugd, sport, cultuur, senioren) dat aanvullend is op het aanbod van 

verenigingen en particuliere organisaties.

Wegens Covid19 is het Kunstenfestival voor jong talent van Simon Thielens dat gepland stond in mei geannuleerd. Omdat ook parkplezier geannuleerd is 

werkte de cultuurdienst een eigen zomerprogrammatie uit in het park, waar ook een avond voorzien is voor jong talent in samenwerking met de Zoerselse 

jeugdhuizen. Er is ook de idee om één jeugdvoorstelling per (half) jaar op te nemen in de ‘gewone’ cultuurprogrammatie. Verder bekijken we 

schoolvoorstellingen die we zouden kunnen aanbieden binnen de mogelijkheden van onze zalen. We werken  op dit moment met Cultuurconnect samen 

om in oktober een voorstelling naar rusthuizen aan te bieden via livestream. Andere ideeën zijn in ontwikkeling. We bekijken ook de mogelijkheid om een 

online bezoek aan cultuurhuis de Bijl mogelijk te maken.

AP000023 - We geven onze inwoners positieve stimulansen om meer te sporten en te bewegen.

Doorheen de dagelijkse werking van de sportdienst willen we onze inwoners nu al positieve stimulansen geven om meer te sporten en te bewegen, maar de 

specifieke acties onder dit actieplan (start to run, promotie looppaden, SportKompass, kind-ouder sportactiviteiten, buurtsport voor kansengroepen) staan 

gefaseerd gepland om vanaf 2021 uitgevoerd te worden. 
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000024 - We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.



Het college keurde in juni een projectvoorstel goed rond verfraaien van nutskasten en de kunst- en architectuurroute. In 2020 sluiten we voor het 

straatkastenproject een overeenkomst af met een externe partner die deskundig is in street art. In 2021 willen we de opgedane expertise benutten om zelf 

een traject op te zetten i.s.m. verenigingen, academie, lokale kunstenaars, scholen,... W willen de nutskasten met street art gebruiken als rode draad 

doorheen de kunstroute langs interessante architecturale (en erfgoed)gebouwen in Zoersel. Er is een eerste voorstel van route opgemaakt.

Zoersel participeert mee in de oprichting van een erfgoedcel samen met verschillende gemeenten onder leiding van  Regionaal Landschap de Voorkempen. 

Het ingediende aanvraagdossier van de erfgoedcel Voorkempen heeft voorlopig positief advies gekregen van de beoordelingscommissie. Regionaal 

Landschap de Voorkempen plant om in onze opdracht vanaf dit najaar de Zoerselse gebouwen erkend als waardevol erfgoed te inventariseren. 

We dienden een projectidee rond Smidse Bogaerts in bij LEADER, maar de feedback op dit voorstel zou ons veel te ver uit te richting leiden van het project 

dat de Heemkundige Kring  beoogt. We hebben dus beslist om geen LEADER project uit te werken. De realisatie van de huisvesting (schuur) voor de Smidse 

is nog niet opgestart. 

AP000025 - We  promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

Het lidmaatschap van Zoersel bij Land van Playsantiën is verlengd, samen met onze partners bekijken we hoe we onze toeristische mogelijkheden binnen dit 

geheel best kunnen promoten. Omdat er wordt verwacht dat covid19 meer 'vakantie in eigen land' tot gevolg heeft, zetten we ook in op een vernieuwde 

promo>e van fiets- en wandelroutes in Zoersel, en werd de stoomtramfilm gelanceerd.

De aankoop van een nieuwe schuilhut is nog niet opgestart. De voorwaarden van VTI zijn bekend, maar er zijn nog geen concrete opdrachten gegeven. 

Aangezien een schuilhut een eindwerkproject is, kan een oplevering ten vroegste einde schooljaar 2020-2021 worden voorzien.

AP000027 - We zetten verder in op digitalisering in de bibliotheek en houden onze ogen open voor nieuwe interessante digitale ontwikkelingen.

De aankoop van 'mijn leestipper' is gebeurd. We zijn ingestapt in het e-boekenplatform van Cultuurconnect, dat in september van start gaat. Voor de 

Jeugdboekenmaand in maart is er een digitaal spel gemaakt met Bibster voor de 2de leerjaren. Dit is helaas maar enkele keren gespeeld tot de sluiting voor 

publiek omwille van Covid19. Tijdens de sluiting zijn we met de bibliotheek meer aanwezig op sociale media. We verzamelen op onze website interessante 

digitale toepassingen voor thuis. Samen met de Imkerbond hebben we bijvoorbeeld een filmpje/presentatie gemaakt over bijen naar aanleiding van de 

Week van de Bij (begin juni) dat werd gepost op facebook.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000028 - We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Aan de bibliotheek van Halle werd een leesterras aangelegd. De plaatsing van de voorziene fietsenstalling en aanplantingen moet nog gebeuren. De 

bibliothecaris maakt momenteel een eerste aanzet van bestek op voor een nieuw bibliotheekfiliaal in Sint-Antonius. 

AP000086 - We zorgen voor een goed en overzichtelijk aanbod aan gemeentelijke sport- en socioculturele lokalen om onze verenigingen te ondersteunen.

We willen ons gemeentelijk lokalenaanbod vanaf september online raadpleegbaar maken, en ook online reserveren aanbieden. Dit is voorbereid en klaar 

voor 'landcering'. We beogen daarnaast ook een informatief overzicht van lokalen (ook niet gemeentelijke lokalen), en plannen ter voorbereiding van dit 

project ook effectieve plaatsbezoeken aan deze lokalen. Omwille van Covid19 zijn deze plaatsbezoeken niet kunnen doorgaan. We schatten in dat we dit 

project eerder tegen 2021 zullen kunnen finaliseren.  Ook het onderzoek naar het gebruik van leegstaande gebouwen door kunstenaars staat vanaf 2021 op 

de planning, om vanaf 2022 het project te kunnen uitvoeren (indien realiseerbaar)

AP000087 - We zorgen voor zweminfrastructuur die goed bereikbaar is voor Zoerselse scholen en burgers.

De huurovereenkomst met het revalidatiecentrum voor het zwembad van Pulderbos werd verlengd tot 31 augustus 2025 en parallel wordt verder 

nagedacht over een nieuw zwembad. Er worden samen met de buurgemeenten verschillende pistes onderzocht om nieuwe zweminfrastructuur te 

realiseren.

BD000004 Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam 

personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering 

optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.

AP000029 - We zetten de organisatierisico's om in concrete beheersmaatregelen voor een efficiënte, kwaliteitsvolle organisatie van de dienstverlening en het 

realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Door een duidelijke communicatie van o.a. het organogram, de missie, visie en speerpunten uit het meerjarenplan willen we ervoor zorgen dat iedereen 

mee is binnen de organisatie.

AP000031 - We maken onze dienstverlening efficiënter, optimaliseren onze processen en zetten in op nieuwe technologieën door te digitaliseren.

Een heel aantal processen gaan we de komende jaren verder digitaliseren. Zo werd reeds het e-loket geïntroduceerd voor onze inwoners.  Via het project 

LB365 zullen we er ook voor zorgen dat vele modules met elkaar in contact staan waardoor de opvolging van bepaalde zaken veel vlotter en eenvoudiger 

verloopt. De raadzaal werd uitgerust met twee nieuwe grote schermen die aangestuurd worden via het draadloze netwerk. 

Opvolgingsrapportering 2020 - Gemeente en ocmw Zoersel

9 / 28



Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000032 - We zijn een werkgever met een slagvaardig en naar waarden gestuurd personeelsbeleid dat inzet, talenten en competenties van zijn 

werkkrachten waardeert. We staan voor een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van de medewerkers en dat hen versterkt.

We proberen onze medewerkers niet enkel financieel (via een verhoging van de maaltijdcheques) te waarderen maar er vooral voor te zorgen dat Zoersel 

een warme werkgever is door in te zetten op opleidingen, een gezondheidsbeleid,...  

AP000033 - We communiceren transparant, op maat van onze doelgroepen en betrekken hier de nodige belanghebbenden bij.

We blijven inzetten op communicatie. Via verschillende, soms nieuwe kanalen proberen we de verschillende doelgroepen zo goed als mogelijk te bereiken. 

Zo werd een e-loket opgezet, werd een bestek voor digitale schermen geplaatst, communiceren we over de grote bouwprojecten binnen onze gemeente,...

AP000034 - We zijn een kwalitatieve, klantgerichte organisatie die zich focust op haar kerntaken.

Voor een uitgebouwd en beschikbaar digitaal en papieren archiefbeheer werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om de functie van 

intergemeentelijk expert informatiebeheer te kunnen delen tussen Zoersel en Malle. Na goedkeuring op de gemeenteraden, zal er gestart worden met de 

wervingsprocedure.

AP000035 - We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

We stellen een reglement op om budgetten toe te kennen voor duurzame initiatieven van wijken: een eerste aanzet tot een participatiereglement waar dit 

een onderdeel van is, werd reeds opgemaakt.

AP000036 - We creëren meer financiële ruimte door efficiënt om te gaan met patrimonium.

Het dossier van Galilea en de Rank wacht op de opmaak van het RUP domein Bethaniën. Het dossier van de Kerkhoflei wordt momenteel bekeken binnen 

het dossier van de verhuis en verkoop van de bibliotheek in Sint-Antonius
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

BD000005 Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren.  Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

AP000037 - We ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert en ze een menswaardig bestaan kunnen uitbouwen.

We breiden de professionele ondersteuning uit met een bijkomend  0,7 VTE maatschappelijk assistent bij de dienst maatschappelijk welzijn, waardoor we 

de wachtlijst bij schuldhulpverlening willen wegwerken. 

Via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede hopen we een meer inclusief vrijetijdsaanbod te bewerkstelligen. Het netwerk werd 

erkend, maar voor de uitwerking strooide corona roet in het eten: overleg en ac>viteiten, boekingen via Rap op stap, stonden allemaal on hold.

We voerden de EDC (European disability card) in januari in. 

Het outreachend Geïntegreerd Breed Onthaal van de Eerstelijnszone Voorkempen liep vertraging op door corona, door ontslagname van de coördinator en 

de zoektocht naar een nieuwe, en door het feit dat onze subsidie-aanvraag niet werd goedgekeurd. De nieuwe coördinator startte op de loonlijst van het 

Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen op 1-6.

AP000038 - We ondersteunen mensen in hun zoektocht naar waardig werk, volgens ieders behoeften en mogelijkheden.

Omwille van het feit dat vooral in Malle bedrijven aanwezig zijn, wordt door gemeente & ocmw Malle en het bedrijvencentrum Malle gevraagd om de 

jobbeurs voortaan steeds in Malle te organiseren. Daar is ook een betere infrastructuur voor dit gebeuren. De gemeenten Zandhoven en Zoersel moeten 

zich hier nog verder over beraden. In 2020 zal de jobbeurs alleszins in Malle plaats vinden.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000039 - We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis.

Ondanks de zware last die corona op de zorg heeft gelegd, werkten onze diensten verder. Door angst voor besmetting zetten een aantal cliënten hun 

poetshulp tijdelijk stop. Bij de verzorgenden en poetsvrouwen was eveneens heel wat ongerustheid en waren er beperkt extra afwezigheden. De 

regelgeving i.v.m. corona voor de thuiszorg en de assistentiewoningen veranderde continu, wat een bijkomende druk legde op de diensten. De situatie 

normaliseerde gelukkig grotendeels en de wachtlijsten voor schoonmaakhulp en gezinszorg worden opnieuw langer. Hierop wordt gereageerd door 

vervangingen van zieke medewerkers en bijkomende aanwervingen binnen het gesubsidieerde contingent vanaf juli en augustus. De promotie voor onze 

thuiszorg werd uitgesteld wegens corona en afwezigheden op de communicatiedienst. 

Elk jaar wordt bij de cliënten gepeild naar de tevredenheid van een aantal aspecten van de werking. De vragenlijsten werden nu verstuurd in juni. 

Antwoorden worden verwacht tegen half augustus en dan verwerkt.

We trachten via buurtwerking en bestaande ontmoetingsruimten met ons aanbod dichter bij de kwetsbare en minder mobiele inwoners te kunnen komen. 

In februari overlegden we over de benutting van de nieuwe ontmoetingsruimte aan het woonproject in de Smissestraat samen met WZC De Buurt en de 

verenigingen uit die buurt. De bouw is half 2020 klaar om in gebruik te worden genomen.

Alle acties rond gezondheid die gepland zijn vanaf maart 2020 moeten herbekeken worden. We zoeken samen met onze partners naar corona-veilige 

alternatieven voor het najaar. Accent zal zeker op geestelijke gezondheid komen, omdat dit nu zeer actueel is voor grote groepen van de bevolking. In 

februari sensibiliseerden we samen met de jeugdhuizen in Zoersel en Malle jongeren voor de gevolgen van alcoholmisbruik via Tournee Minerale. In juni 

werd aandacht besteed aan 'Warme dagen'. 

Vanaf half maart gebruikten we onze eigen media (website, Facebook, Zoersel Magazine, Flits) om alle veiligheidsmaatregelen tegen COVID-19 nog extra 

onder de aandacht te brengen.

Helemaal niet voorzien, was de ondersteuning van de vrijwilligers die zorgden voor het maken en bedelen van de zelfgemaakte en aangekochte 

mondmaskers en die meewerkten aan de corona-boodschappendienst. We engageerden ons voor de deelname binnen de Eerstelijnszone  Voorkempen aan 

de cohortzorg en het schakelzorgcentrum. Uiteindelijk bleef tot einde juni alles doenbaar voor de grote partnerorganisaties en deed men enkel een 

concreet beroep op ons voor een medewerker als chauffeur voor de pretriagepost vanuit AZ Sint Jozef.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000040 - We stimuleren en faciliteren solidariteit tussen mensen (lokaal en internationaal). Door de verbinding die zo ontstaat willen we ook het 

individuele welzijn verbeteren.

De 6 Zoerselse projecten in Bohicon worden verder gezet. De bestuurswissel in Bohicon noopt ons om nog wat af te wachten in hoeverre de eerder 

gemaakte beleidskeuzes van het vorige bestuur worden verder gezet en waar voor het nieuwe bestuur in Bohicon de prioriteiten liggen. Het federale 

programma wordt alleszins verder gezet. Door de COVID-19 crisis werd het, in het voorjaar geplande werkbezoek aan Bohicon, uitgesteld en kan de 

ambtenaar uit Bohicon ook niet naar ons komen om het aanvraagdossier voor een aanzienlijke Europese subsidie hier ter plekke samen verder uit te 

werken. We proberen het via skype en mail samen te brengen. De acties rond klimaat en internationale samenwerking lopen verder volgens de planning. 

Voor nieuwe projecten wachten we op de aanstelling van een nieuwe duurzaamheidsambtenaar. Promotie voor eerlijke handel, zowel lokaal als 

internationaal voeren we met Facebook als voornaamste communicatiemiddel. Einde juni werd een korte keten-fietstocht die lokale producenten en socio-

ecologische projecten in de kijker zet, gelanceerd.  

AP000041 - We ondersteunen gezinnen door het faciliteren van goede kinderopvang of door die zelf te organiseren. We bieden via partners ondersteuning bij 

de opvoeding.

De corona-crisis stuurde het school- en gezinsleven en bijgevolg ook de kinderopvang in de war. Een aantal kinderdagverblijven sloot tijdelijk. De 

buitenschoolse opvang bleef/blijft wel doorlopend open maar met inachtname van de vele veiligheidsmaatregelen. Het aantal kinderen in de 

buitenschoolse opvang was veel kleiner dan normaal. Kinderen werden ook in hun bubbel in de scholen opgevangen op schooldagen. Voor de paasvakantie 

werkten we samen met Ferm en de scholen de noodopvang uit. De bijeenkomst van het lokaal overleg kinderopvang werd verzet naar een latere datum. 

Het intergemeentelijk loket kinderopvang is helemaal uitgewerkt binnen de schoot van het Huis van het Kind, maar de vormingen voor de 

kinderopvangaanbieders en de lancering van de website werden uitgesteld. De website gaat in september wel online.De DOMO-werking (Door 

Ondersteuning Mee Opvoeden) waarbij vrijwilligers gezinnen/kinderen in kwetsbare omstandigheden ondersteunen, ging verder maar niet met dezelfde 

mogelijkheden en intensiteit. DOMO is wel ingeschakeld in de ambulante 'zomerschool' waarmee wordt geprobeerd om kinderen uit kwetsbare gezinnen, 

die door corona nog een extra leerachterstand hebben opgelopen, voor te bereiden op het nieuwe schooljaar 2020-2021.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000042 - We geven de kinderen in onze drie gemeentelijke basisscholen de beste kansen om op te groeien in een stimulerende schoolomgeving en bieden 

kwaliteitsvol onderwijs.

In de eerste helft van 2020 is er ingezet op het nauwer aansluiten van de werking van de drie gemeentelijke scholen op onze organisatie als belangrijke 

activiteit en pijler van het gemeentebestuur.  Daartoe is er overleg tussen de drie directies, de schepen voor onderwijs en de algemeen en financieel 

directeur.  Zo werd de personeelsinvulling van de directie-uren en de uren beleidsondersteuning verder optimaal gepland met een evenwicht tussen de 

budgettaire mogelijkheden en de noden aan ondersteuning, worden behoeftes rond het onderhoud en gebouwenbeheer in samenspraak bekeken en werd 

er afgesproken om bij het begin van volgend schooljaar de financiële stromen en uitgaande facturatie vanuit de drie scholen conform aan die van de 

gemeente te maken.  Voor wat betreft didactische methodes lopen een aantal marktscreenings en worden pakketten met elkaar vergeleken, daarbij is er 

extra aandacht voor digitale leermethoden.  Er zijn meerdere acties en investeringen in het meerjarenplan opgenomen rond de verbetering van de 

infrastructuur, de IT uitrusting en digitalisering van de werking.  Voor de acties rond IT uitrusting is de start gemaakt met een marktconsultatie rond 

schermen in de klassen.  Van de acties rond gebouwenbeheer is de opfrissing van de kleedkamer aan de sporthal van Beuk en Noot uitgevoerd, de andere 

acties moeten nog ingepland worden. Algemeen werd de werking van de scholen vanaf de paasvakantie op alle vlakken aangepast aan de 

Coronamaatregelen. 

AP000043 - We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

De samenwerking met onze partners inzake deeltijds kunstonderwijs en vorming wordt verdergezet. Onze partners moesten hun lessen ook tijdelijk 

opschorten omwille van covid19. Er werden afspraken gemaakt met academie Turnhout om de middelbare graad beeldende kunst vanaf schooljaar 2020-

2021 met Vlaamse middelen te organiseren, met behoud van de huidige lesgeefster. Er wordt ook bekeken of het aanbod beeldende kunst in Zoersel vanaf 

schooljaar 2021-2022 nog verder kan worden uitgebreid (met Vlaamse middelen).

We maakten met Blenders een nieuwe overeenkomst op voor het project 'Digidak', waarbij de taken tussen gemeente, vrijwilligers en Blenders werden 

herbekeken.  De digidaklessen en vrije inloop werden ook tijdelijk stopgezet omwille van covid19, maar omdat er in deze tijden net veel vraag is naar 

laagdrempelige hulp bij digitalisering, wordt de vrije inloop opnieuw (veilig) opgestart en zal deze ook in de schoolvakanties doorlopen, wat normaal niet 

het geval is. Het onderzoek naar bijkomende JongDigidak ac>viteiten wordt uitgesteld naar 2021.

BD000006 We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer 

geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

AP000044 - We geven de ‘circulaire economie’ een duidelijke plaats met doorgedreven hergebruik van grondstoffen en materialen.

De grondoverschotten werden bemonsterd, gezeefd en hergebruikt voor aanleg van de aarden wal.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000045 - We centraliseren de dienstverlening van de afdeling openbare werken door het bouwen van een nieuwe technische dienst.

Op 25 juni jl. werd de nieuwe technische dienst voorlopig opgeleverd. De oprit wordt begin juli aangelegd en de aanplantingen zullen in het najaar 

gebeuren. De prijsvraag voor het meubilair is lopende. De afdeling Openbare Werken wil tegen oktober volledig verhuisd zijn.  

AP000046 - We breiden de mogelijkheden van zaal de Kapel uit.

De marktraadpleging met het oog op de aankoop van nieuwe tafels en het aanpassen van de verlichting wordt voorbereid.

AP000047 - We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen.

Enkele graven werden voorzien van nieuwe foto's. De voorziene ontgravingen worden in het najaar opgestart met de aankondiging/bekendmaking ervan. 

AP000049 - We voeren onderhoudswerken uit aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed.

Het beheersplan voor het funerair erfgoed van Zoersel werd goedgekeurd door het schepencollege van 23 maart 2020. Een nieuwe sturing van de klokken 

in de kerk van Sint-Antonius werd besteld. Door Vlaanderen werd ook al een premie goedgekeurd voor het schilderwerk in de pastorij van Zoersel en de 

inkomdeur van de kerk van Halle.

AP000050 - We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).

De openbare verlichting werd overgedragen aan Fluvius. De planning voor het verledden ervan voor 2020 en 2021 is gekend en gedeeltelijk in uitvoering. 

De uitvoering heeft wat vertraging opgelopen door Covid-19. Hiernaast werden door Fluvius, om ook het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen te 

kunnen reduceren, twee bijkomende studies uitgevoerd m.n. de renovatie van de stookplaats van de lagere school van De Kiekeboes en een algemene 

energie-audit van de lagere school van Beuk en Noot. Beide studies moeten nog verder worden uitgewerkt. 

AP000051 - We beheren de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

De overheidsopdrachten voor de vervanging van de ramen van het oude gemeentehuis in Halle en de kapel van het jeugdhuis de Non werden beiden in juni 

toegewezen aan een aannemer. In eigen beheer werd een nieuw meterlokaal en een opslagruimte gebouwd aan de begraafplaats van Halle. Er wordt 

momenteel gezocht naar een nieuwe locatie voor de dorpsploeg van Zoersel en ook nog steeds naar een nieuwe bestemming voor het domein De 

Welvaert. In de serviceflats De Loteling werden de welzijnsalarmeringen aangepast en het domoticasysteem wordt gedurende 6 jaren deels aangepast (4 

flats per jaar). 

AP000052 - We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen.

Het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de vervanging van de prefabklassen in de kleuterschool van De Kiekeboes is in opmaak. 

Voor het waterdicht maken van de kelder van De Kiekeboes wordt momenteel een voorstel uitgewerkt. Voor de herstelling van de grasdals van de parkings 

aan Beuk & Noot werd een test uitgevoerd op vier vakken. Deze test wordt in het najaar geëvalueerd.

Opvolgingsrapportering 2020 - Gemeente en ocmw Zoersel

15 / 28



Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000054 - We vernieuwen de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd op enkele deelaspecten na, zoals de aanplantingen en het operationeel stellen van de pompstations, volledig uitgevoerd. 

De voorlopige oplevering wordt ingepland. 

AP000055 - We vernieuwen de Hoekstraat en Antwerpsedreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 4" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000056 - We vernieuwen de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars,… in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 'Bloemenwijk - fase 6" (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen werden opgemaakt. De onderhandelingen met oog op de minnelijke 

verwerving ervan moeten nog worden opgestart.

AP000057 - We vernieuwen de Hulsten en St.-Antoniusbaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten" (Aquafin) en 

wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten" (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen moeten nog worden opgemaakt. Dit kan pas opgestart worden zodra er 

duidelijkheid is over het in AP000065 vermelde fietspadendossier Sint-Antoniusbaan.

AP000058 - We vernieuwen de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" met 

aandacht voor de nodige fietsinfrastructuur (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen werden opgemaakt. De onderhandelingen met het oog op de 

minnelijke verwerving ervan moeten nog worden opgestart. 

AP000059 - We vernieuwen de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 3" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart. 

AP000060 - We vernieuwen de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buysselaan en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

(Pidpa).

De voor de realisatie van dit weg- en rioleringsproject bekomen omgevingsvergunning maakt het voorwerp uit van een procedure bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. De gerechtelijke onteigeningen (5 zaken) zijn aanhangig bij het Vredegerecht. Voor de minnelijke innames dienen nog enkele 

aktes geagendeerd te worden op de gemeenteraad.

AP000061 - We vernieuwen de Mostheuvelstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Den Mostheuvel" (Aquafin).

De samenwerkingsovereenkomst met Pidpa met oog op de opstart van dit weg- en rioleringsproject is in opmaak.
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000062 - We vernieuwen de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Verbindingsriolering St.-Antoniusbaan" (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen voor deze zijstraten van de Sint-Antoniusbaan worden opgemaakt. 

Voor wat betreft de status van de Sint-Antoniusbaan wordt verwezen naar AP000065.

AP000063 - We vernieuwen de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen werd opgemaakt. De onderhandelingen met oog op een minnelijke 

verwerving ervan worden opgestart. 

AP000064 - We vernieuwen de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

(Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject is in uitvoering en kan eerstdaags voorlopig opgeleverd worden. De nutsleidingen werden hierbij ondergronds gebracht en de 

openbare verlichting werd vernieuwd.

AP000065 - We vernieuwen de Sint-Antoniusbaan, tussen Karel Uytroevelaan en Populierenlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De startnota voor de opmaak van het bijhorende fietspaden dossier is in opmaak.  

AP000066 - We vernieuwen de Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en een deel van de Medelaar (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000067 - We vernieuwen de Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000068 - We vernieuwen de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan in het kader van wegen- en rioleringswerken (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000069 - We vernieuwen de Watermolen in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar).

De samenwerkingsovereenkomst met oog op de opstart van dit weg- en rioleringsproject is in opmaak.

AP000071 - We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de 

dienstverlening.

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in een 'schoon' gemeentelijk wagenpark. 

AP000074 - We zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen.

Er is voortdurend overleg met de rioolbeheerder om te waken over een goede waterhuishouding. Door de recente wijziging van het reglement 

'overwelvingen' wordt het gebruik van grasdallen ook al meer gestimuleerd. 
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Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000075 - We vernieuwen de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen moeten nog worden opgemaakt. 

AP000076 - We vernieuwen de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen moeten nog worden opgemaakt. 

Opvolgingsrapportering 2020 - Gemeente en ocmw Zoersel

18 / 28



realisatie per 30/06 meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 0 39.200

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 -39.200

Investeringen Uitgaven 29.076 543.605

Ontvangsten 0 30.000

Saldo -29.076 -513.605

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Exploitatie Uitgaven 63.746 68.850

Ontvangsten 0 0

Saldo -63.746 -68.850

Investeringen Uitgaven 66.724 480.744

Ontvangsten 0 325.200

Saldo -66.724 -155.544

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Exploitatie Uitgaven 3.411 52.140

Ontvangsten 0 3.000

Saldo -3.411 -49.140

Investeringen Uitgaven 38.158 3.521.317

Ontvangsten 4.761 280.021

Saldo -33.397 -3.241.296

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Doelstellingenrekening per 30/06/2020

Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een 

veilige en vlotte mobiliteit.

Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, 

natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, 

verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen 

om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente 

te maken.
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realisatie per 30/06 meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 3.021 433.730

Ontvangsten 1.131 1.000

Saldo -1.890 -432.730

Investeringen Uitgaven 4.885 41.000

Ontvangsten 0 650.000

Saldo -4.885 609.000

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Exploitatie Uitgaven 47.435 206.300

Ontvangsten 563 42.000

Saldo -46.872 -164.300

Investeringen Uitgaven 12.594 731.386

Ontvangsten 625.000 611.910

Saldo 612.406 -119.476

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Exploitatie Uitgaven 9.873 85.597

Ontvangsten 0 0

Saldo -9.873 -85.597

Investeringen Uitgaven 3.374.115 7.893.428

Ontvangsten 710.800 730.031

Saldo -2.663.315 -7.163.397

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 308.483

Saldo 0 308.483

Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat 

niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang 

leren.  Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en 

gebouwen op een duurzame manier. Door een 

doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we 

Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via 

participatie brengen we de stem van de burger binnen, 

door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan 

een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de 

financiële mogelijkheden. Door te investeren in 

digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en 

interne werking.
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realisatie per 30/6 meerjarenplan

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie Uitgaven 11.876.107 28.704.283

Ontvangsten 10.850.789 31.178.481

Saldo -1.025.318 2.474.198

Investeringen Uitgaven 133.830 1.275.047

Ontvangsten 20.790 31.146

Saldo -113.040 -1.243.901

Financiering Uitgaven 354.368 1.674.882

Ontvangsten 96.558 10.495.512

Saldo -257.810 8.820.630

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Investeringen Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Totalen

Exploitatie Uitgaven 12.003.593 29.590.100

Ontvangsten 10.852.483 31.224.481

Saldo -1.151.110 1.634.381

Investeringen Uitgaven 3.659.382 14.486.527

Ontvangsten 1.361.351 2.658.308

Saldo -2.298.031 -11.828.219

Financiering Uitgaven 354.368 1.674.882

Ontvangsten 96.558 10.803.995

Saldo -257.810 9.129.113
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I. Exploitatie-uitgaven realisatie 30/06 Meerjarenplan

A. Operationele uitgaven 11.947.255 29.306.150

1. Goederen en diensten 2.971.919 7.328.325

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6.464.905 16.804.151

a. Politiek personeel 246.850 494.665

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 2.209.848 3.954.859

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.735.235 7.322.454

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 15.864 70.380

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 4.392.034

f. Andere personeelskosten 167.734 415.747

g. Pensioenen 89.374 154.012

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 473.405 987.400

4. Toegestane werkingssubsidies 2.033.630 4.148.474

- aan de districten 0 0

- aan de eigen autonome provinciebedrijven 0 0

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven 76.311 250.579

- aan welzijnsverenigingen 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0

- aan de politiezone 948.768 2.277.042

- aan de hulpverleningszone 338.328 676.657

- aan de intergemeentelike samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0

- aan besturen van de eredienst 4.707 9.414

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0

- aan andere begunstigden 665.515 934.782

5. Andere operationele uitgaven 3.397 37.800

B. Financiële uitgaven 56.337 283.951

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 55.778 280.250

- aan financiële instellingen 17.990 280.250

- aan andere entiteiten 37.788 0

2. Andere financiële uitgaven 559 3.701

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard per 30/06/2020
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II. Exploitatieontvangsten realisatie 30/06 Meerjarenplan

A. Operationele ontvangsten 10.603.992 30.390.312

1. Ontvangsten uit werking 982.159 2.506.976

2. Fiscale ontvangsten en boetes 5.392.599 14.678.838

a. Aanvullende belastingen 4.530.462 13.643.880

- opcentiemen op de onroerende voorheffing 107.066 5.645.492

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.312.170 7.617.308

- Andere aanvullende belastingen 111.226 381.080

b. Andere belastingen en boetes 862.136 1.034.958

3. Werkingssubsidies 4.017.728 12.369.685

a. Algemene werkingssubsidies 2.675.542 5.463.163

- Gemeentefonds 2.194.404 4.204.482

- Andere algemene werkingssubsidies 481.138 1.258.681

- van de federale overheid 0 958.926

- van de Vlaamse overheid 481.138 299.755

- van de provincie 0 0

- van de gemeente 0 0

- van het OCMW 0 0

- van andere entiteiten 0 0

b. Specifieke werkingssubsidies 1.342.186 6.906.522

- van de federale overheid 331.099 1.779.375

- van de Vlaamse overheid 1.004.017 5.126.647

- van de provincie 0 0

- van de gemeente 0 0

- van het OCMW 0 0

- van andere entiteiten 7.070 500

4. Recuperatie individuele hulpverlening 130.275 288.250

5. Andere operationele ontvangsten 81.231 546.562

B. Financiële ontvangsten 248.490 834.169

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

III. Exploitatiesaldo -1.151.110 1.634.380
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I. Investeringsuitgaven realisatie 30/06 Meerjarenplan

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 522.024

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 1 522.024

B. Investeringen in materiële vaste activa 3.603.001 12.796.822

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.603.001 12.766.822

a. Terreinen en gebouwen 2.552.264 8.159.558

b. Wegen en andere infrastructuur 914.482 3.975.204

c. Roerende goederen 108.354 553.114

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

e. Erfgoed 27.902 78.946

2. Andere materiële vaste activa 0 30.000

a. Onroerende goederen 0 30.000

b. Roerende goederen 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 22.651 253.648

D. Toegestane investeringssubsidies 33.728 914.033

- aan de districten 0 0

- aan de eigen autonome provinciebedrijven 0 0

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0

- aan de politiezone 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 245.167

- aan de intergemeentelike samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0

- aan besturen van de eredienst 2.697 48.870

- aan andere begunstigden 31.031 619.996
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II. Investeringsontvangsten Realisatie 30/06 Meerjarenplan

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 1.338.400 2.284.141

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.338.400 1.308.941

a. Terreinen en gebouwen 627.600 611.910

b. Wegen en andere infrastructuur 710.800 696.031

c. Roerende goederen 0 1.000

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

e. Erfgoed 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 975.200

a. Onroerende goederen 0 975.200

b. Roerende goederen 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 22.951 434.167

- van de federale overheid 0 0

- van de Vlaamse overheid 10.929 63.000

- van de provincie 0 12.926

- van de gemeente 0 0

- van het OCMW 0 0

- van andere entiteiten 12.022 358.242

III. Investeringssaldo -2.298.031 -11.768.218

Saldo exploitatie en investeringen -3.449.141 -10.133.838
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I. Financieringsuitgaven Realisatie 30/06 Meerjarenplan

A. Vereffening van financiële schulden 354.368 1.589.882

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 354.368 1.589.882

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 85.000

1. Toegestane leningen 0 85.000

- aan autonome provinciebedrijven 0 0

- aan autonome gemeentebedrijven 0 85.000

- aan welzijnsverenigingen 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0

- aan de politiezone 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0

- aan de intergemeentelike samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0

- aan besturen van de eredienst 0 0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0

- aan andere begunstigden 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0

D. Vooruitbetalingen 0 0

E. Kapitaalsverminderingen 0 0

II. Financieringsontvangsten Realisatie 30/06 Meerjarenplan

A. Aangaan van financiële schulden 0 10.200.000

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 10.200.000

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 96.558 603.995

1. Terugvordering van toegestane leningen 96.558 603.995

a. Periodieke terugvorderingen 96.558 96.559

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 507.436

2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0

E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0

0 0

III. Financieringssaldo -257.810 9.129.113

Budgettair resultaat van het boekjaar -3.706.951 -1.004.725

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 

activiteiten of aan de verwerving van vaste activa
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Opvolgingsrapportering 2020 - Gemeente en ocmw Zoersel 

OPVOLGING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES VAN MJP 2020-2025 EN DE FINANCIËLE RISICO’S 

 

De opvolgingsrapportering veronderstelt dat er tussentijds wordt stil gestaan bij de assumpties die gehanteerd 

werden bij de opmaak van het mjp 2020-2025. Voor deze assumpties verwijzen we naar pagina 131 van het 

meerjarenplan 2020-2025. Ook de financiële risico’s zoals ze omschreven werden op pagina 129 en 130 van 

het meerjarenplan worden tussentijds opnieuw beoordeeld. 

 

Sinds de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 heeft de Corona crisis belangrijke economische indicato-

ren en prognoses sterk beïnvloed. Een aantal assumpties zullen bij een volgende aanpassing van het meerja-

renplan moeten worden bijgestuurd: 

 We kunnen verwachten dat de jaarlijkse indexering van door inflatie gedreven uitgaven en ontvang-

sten lager zal zijn dan 2%, toch zeker voor de eerste jaren van het meerjarenplan. 

 Ook de indexering van de loonkosten zal omwille van de inflatie aan een lager tempo verlopen. 

 De ontvangsten uit de personenbelasting zullen onder druk komen te staan en de huidige ramingen 

zullen naar beneden moeten worden bijgesteld. 

 We ontvingen nieuwe positieve ramingen voor de ontvangsten uit het gemeentefonds (+ € 245.705 

over de periode 2020-2025) 

 Ook de nieuwe ramingen van de Federale Pensioendienst met betrekking tot de responsabiliserings-

bijdrage zijn voordeliger (- € 834.400 voor de periode 2020-2025) 

 

We verwachten momenteel dat de impact van de Corona crisis op het lopende jaar zal kunnen geabsorbeerd 

worden binnen de bestaande geautoriseerde kredieten. We blijven de verdere evolutie echter opvolgen en zul-

len indien nodig een bijstelling van de kredieten vragen. Deze crisis brengt uiteraard extra uitgaven met zich 

mee. Anderzijds worden deze extra uitgaven ondersteund met extra federale en Vlaamse financiële middelen 

en blijven bepaalde uitgavencategorieën onderbenut. Bijvoorbeeld voor de eigen organisaties van evenemen-

ten, maar ook door een verruiming van het deeltijdwerken (o. a. Corona ouderschapsverlof) om de combinatie 

werk-gezin haalbaar te houden. We verwachten dat de werkelijke impact van deze crisis dan ook met vertra-

ging naar het lokale niveau zal doorsijpelen via het terugvallen van de ontvangsten uit de personenbelasting. 

 

Hiermee kunnen we de Corona-crisis dan ook toevoegen als extra financieel risico. Het vervolg van deze crisis 

laat zich moeilijk voorspellen, maar zal wel bepalend zijn voor de ernst en de duur van de financiële impact, zo-

wel macro-economisch als voor de lokale besturen. Momenteel wordt er sterk ingezet op het ondersteunen van 

kwetsbare personen, ondernemingen en organisaties. Het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn als deze on-

dersteuning stopt of voor de meest kwetsbaren in omvang en tijd onvoldoende blijkt te zijn. 

 

De overige omschreven financiële risico’s zijn nog altijd relevant. Sommige risico’s worden groter door deze 

crisis (bijvoorbeeld de borgstellingen) of net minder groot (het risico op stijgende rentes in de toekomst is nage-

noeg nihil). Daarnaast vertonen de laatste prognoses voor het woonzorgcentrum de Buurt voor de volgende 

jaren een exploitatietekort dat we als gemeente zullen moeten helpen dragen en waarmee nog geen rekening 

werd gehouden in het lopende meerjarenplan 2020-2025. 
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