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OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN 

 

Volgend overzicht toont de beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties, aangevuld met de gerealiseerde 

ontvangsten en uitgaven in 2019 voor gemeente & ocmw Zoersel. 

 

 

 

 





Omschrijving ontvangsten uitgaven

BD000001: Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te 

participeren aan de maatschappij 2.970.117,81 3.970.670,20

AP000001: Het zorgbeleid in Zoersel vormgeven in samenwerking met verschillende partners 0,00 51.744,84

Een opnamebeleid in het woonzorgcentrum dat gericht is op zware zorgnoden van mensen die een band hebben met Zoersel en een 

efficiënte en kwaliteitsvolle uitbating tegen een marktconforme dagprijs waarborgen 0,00 0,00

In de schoot van het regionaal Huis van het Kind ondersteunen van een vrijwilligerswerking rond de begeleiding van gezinnen met jonge 

kinderen die in armoede leven 0,00 5.479,44

In samenwerking met deskundige partners een gezamenlijk en overkoepelend zorgstrategisch plan opmaken dat de huidige en 

toekomstige noden duidelijk in kaart brengt zodat tijdig actie kan worden ondernomen 0,00 6.450,00

project aangepast buurtvervoer 0,00 39.815,40

Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: compensatievergoeding) 0,00 0,00

Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: trajectbegeleiding) 0,00 0,00

AP000002: Inzetten op de integratie van zorgbehoevenden in de leefgemeenschap via vermaatschappelijking van de zorg 1.759.590,65 2.415.046,86

Aankopen van een gunstig gelegen grond palend aan het woonzorgcentrum 0,00 0,00

Beschikbaar maken van het aanbod aan gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille 

van leeftijd, ziekte of beperking. 728.243,31 928.596,59

Beschikbaar maken van het aanbod aan maaltijdservice voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of 

beperking. 79.339,90 87.156,27

Beschikbaar maken van het aanbod aan niet gespecialiseerd vervoer (minder mobielen centrale) en gespecialiseerd vervoer voor inwoners 

van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking. 12.534,27 22.382,17

Beschikbaar maken van het aanbod aan schoonmaakhulp voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of 

beperking. 589.637,63 837.558,02

De resultaten van de bevraging Bpost worden gescreend op een verdoken isolement en deze mensen contacteren door sociale dienst of 

vrijwilligers 0,00 0,00

Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking ...) 177.725,29 258.158,16

In het kader van buurtzorg het opstarten en coördineren van een boodschappendienst begeleiden en ondersteunen 0,00 0,00

In samenwerking met partners het aanbod van LDC beschikbaar en toegankelijk maken voor de inwoners van de gemeente 0,00 30.080,18

In samenwerking met partners inrichten van een thematische infodag rond levenslang aangepast wonen in de thuisomgeving 0,00 0,00
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Inrichten van woonzorgzones rond bestaande residentiële instellingen in Zoersel met bijzondere aandacht voor het stimuleren en 

ondersteunen van vrijwilligerswerk in de vorm van buurtzorgnetwerken 0,00 0,00

Inwoners van Zoersel begeleiden om hun rechten op pensioen, tegemoetkomingen en, hulpmaatregelen voor personen met een handicap 

uit te oefenen 0,00 42.510,99

Inzetten op het voorkomen van isolement en eenzaamheid bij senioren (vanaf 80 jaar) door de actie "wij weten elkaar wonen" verder te 

zetten en in samenwerking met zorgpartners en wijkcomités bijkomende manieren zoeken om verborgen problemen te detecteren en er 

actie aan te verbinden. 0,00 2.955,47

Opzetten van een vrijwilligerswerking waarbij vrijwilligers mensen uit doelgroepen (psychiatrische patiënten, mensen met mentale 

beperking,...) stimuleren en ondersteunen met het oog op deelname aan het lokale gemeenschapsleven. 0,00 10.331,42

Ten laste nemen van de verblijfskosten in een woonzorgcentrum voor inwoners van Zoersel die dit niet zelf kunnen betalen binnen de 

wettelijke bepalingen en met inachtname van de onderhoudsplicht 172.110,25 181.457,33

Uitbreiden van het aantal SVK woningen tot 50 woongelegenheden 0,00 11.879,00

Vrijwilligerswerk en mantelzorg als belangrijke speerpunten in het zorgbeleid ondersteunen onder meer door Zoersel te profileren als 

aanspreekpunt om mantelzorgers te ondersteunen (steunpunt mantelzorg of mantelzorgcafé) en jaarlijks een informerende of 

ontspannende activiteit te organiseren voor mantelzorgers 0,00 1.981,26

AP000003: Inzetten op de integratie en activering van kansengroepen (mensen met een beperking, mensen in armoede,...) in de 

leefgemeenschap 1.132.474,58 1.228.569,53

Aanbieden, evalueren en indien nodig bijsturen van het juridisch advies voor inwoners van Zoersel 0,00 4.721,98

Activeren en integreren van kansengroepen via het aanbieden van sociale toelagen 0,00 22.967,96

Beslissingen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening worden opgesteld in een klantvriendelijke en voor iedereen begrijpbare 

taal 0,00 237,80

Bestaande en nieuwe projecten rond arbeidszorg in samenwerking met gespecialiseerde partners evalueren en indien mogelijk verder 

uitbreiden 2.401,00 3.704,48

De speelpleinwerking toegankelijk maken voor kinderen met een beperking 0,00 864,09

Het opzetten van een nieuw arbeidszorgproject in de vorm van een kleinschalige sociale kruidenier met aandacht voor gezonde en 

betaalbare voeding voor mensen uit doelgroepen 27.697,84 39.099,20

Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers 394.812,18 289.111,98

Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van leefloon en equivalent leefloon 529.376,29 552.124,81

Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van voorschotten of extra steun aan mensen die hier recht op hebben 138.969,67 204.492,95

Jaarlijks realiseren van de contingentovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake de tewerkstelling van begunstigden van het recht op 

maatschappelijke integratie met verhoogde tussenkomst 26.435,75 72.271,59
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Mensen uit doelgroepen stimuleren om volwaardig te participeren aan het regulier vrijetijdsaanbod, verenigingsleven en de activiteiten in 

schoolverband onder meer via de Z-pas 12.781,85 29.792,26

Projecten uitwerken rond het thema leven in armoede met het oog op het sensibiliseren van de lokale gemeenschap omtrent deze 

problematiek alsook de drempel om hulp te vragen en te aanvaarden te verlagen voor mensen die in armoede leven (bijvoorbeeld een 

inleefweek organiseren rond leven met een minimumbudget) 0,00 846,89

Samenwerking opzetten met partners rond woonbegeleiding en versnelde toewijzing voor mensen met psychiatrische problematiek in de 

woningen van SVK en SHM 0,00 8.333,54

Uitvoeren van een scan naar de gezondheid van de leefomgeving/woonmilieu van mensen uit doelgroepen 0,00 0,00

AP000004: Stimuleren van gezond leven 0,00 2.842,97

Het lokaal bestuur creëert een gezondheidsreflex bij alle gemeentelijke en ocmw diensten 0,00 1.001,38

In samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal gezondheidsbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden 

en werkgroepen ondersteunen en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen 0,00 1.841,59

AP000005: Ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin 47.821,50 13.212,99

Bijdragen aan opvoedingsondersteuning in samenwerking met de opvoedingswinkel 0,00 9.500,00

In samenwerking met andere partners zorgen voor voldoende aanbod buitenschoolse opvang schoolgaande kinderen in de drie 

deelgemeenten 36.203,25 3.200,92

Samen met verenigingen, wijkwerkingen en andere partners zorgen voor een gezonde leefomgeving 0,00 512,07

Zorgen dat er een aanbod kinderopvang is samen met partners 11.618,25 0,00

AP000006: Internationale samenwerking stimuleren met oog voor het Noord-Zuid thema 30.231,08 259.253,01

Alle instellingen uit Zoersel dragen proactief bij aan een gezonde levensstijl voor hun bewoners 0,00 1.689,22

Als gemeente- en ocmw een voorbeeldfunctie uitoefenen naar de burger toe en 4de pijlerorganisaties en individuele Zoerselaars 

ondersteunen in hun werking, mede door deze  zoveel mogelijk in de kijker te zetten 0,00 20.000,00

Financieel ondersteunen van de werking van 11.11.11 nationaal 0,00 29.893,00

Financieel ondersteunen van de werking van het cruceacommitee 0,00 9.000,00

Met Bohicon en Zoersel in onderling overleg beslissen over de besteding van de gemeentelijke middelen voor Bohicon (18.5 % van het 

budget ontwikkelings-samenwerking). 0,00 17.500,00

Met verschillende gemeentelijke diensten initiatieven uitwerken waarbij wordt rekening gehouden met het mondiale thema.De Noord-

Zuiddienst zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning en werkt actief mee aan overkoepelende, beleidsoverschrijdende initiatieven in het 

kader van ontwikkelingssamenwerking. 0,00 3.386,05

Projectmatig werken in de scholen rond ontwikkelingssamenwerking waarbij ook ouders worden betrokken. Bohicon mee in de kijker 

zetten en educatieve project uitwerken. 0,00 1.155,31
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Samen met Bohicon  binnen de stedenband beleidsthema's verder uitwerken, zoals de bibliotheekwerking, vorming van stadsdiensten, 

ICT/ intranet stadhuis, ... opdat Bohicon aan Zoersel een  partner heeft waarop ze een beroep  kunnen doen. De bestuurskracht van 

Bohicon mede door externe steun, zoals GIZ (Duitsland), provincie Luxemburg, enz. verder opbouwen. 0,00 41.187,41

Subsidiëren van "Zoerselse projecten", 4de pijlerorganisaties en NGO's met een band met het Zuiden. 0,00 34.000,00

Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor Benin 30.000,00 37.476,51

Vergoeden van de Noord-Zuid ambtenaar 231,08 60.562,84

vierjaarlijks samen met vzw Eurozoersel en de verschillende Jumelageverenigingen het evenement 'Eurozoersel' organiseren. Verenigingen 

en wijken maximaal betrekken bij de organisatie om de idee van verbroedering sterker te kunnen uitdragen en kruisbestuiving te 

stimuleren 0,00 3.000,00

Zoeken en uitwerken van samenwerkingsverbanden met derden met het oog op het uitwerken van onze stedenband met Bohicon. 0,00 402,67

Zoerselse inwoners via verschillende initiatieven informeren, sensibiliseren en responsabiliseren i.v.m. ontwikkelingssamenwerking 0,00 0,00

BD000002: Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren' 4.768.163,70 5.015.874,80

AP000007: Aanbieden en ondersteunen van een kwalitatief basisonderwijs in elke deelgemeente 4.768.163,70 5.015.874,80

Aanbieden van kwalitatieve didactische materialen en aangepaste leermethodes 0,00 280,94

Het leerproces ondersteunen via moderne digitale middelen 0,00 62.008,81

Het onderwijzend personeel stimuleren zich permanent te ontwikkelen en te professionaliseren 4.056.456,47 4.068.176,34

Intekenen op financiële ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Vlaamse gemeenschap 659.365,09 0,00

Inwoners via verschillende initiatieven sensibiliseren, informeren en responsabiliseren rond gezondheidsthema's waarbij we de Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen als minimum hanteren 0,00 877,76

Ondersteunen van de oudercomités van het basisonderwijs 0,00 3.000,00

Toekennen van sociale voordelen aan het niet-gemeentelijk basisonderwijs in uitvoering van decretale verplichting 0,00 1.800,00

Verlevendigen van ontwikkelingsdoelen en eindtermen via buitenschoolse activiteiten 0,00 55.877,92

Vervangen van de prefab klaslokalen van de Kiekeboes 0,00 0,00

Voldoende ondersteuning voorzien voor kwaliteitsvol onderwijs, met inachtname van Vlaamse normeringen 0,00 177.962,54

Zorgen voor een aanbod aan opvang voor, tussen en na de schooluren, afgestemd op de capaciteit van de buitenschoolse opvang 52.342,14 397.574,86

Zorgen voor een goede infrastructuur en basisuitrusting voor de gemeentelijke basisscholen 0,00 248.315,63

BD000003: Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van 

Zoersel een bruisende gemeente te maken 198.178,79 1.600.691,57
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

AP000008: Aanbieden van gevarieerde vormende activiteiten in de vrije tijd om zo talenten te stimuleren 2.742,40 218.488,71

In samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal gezondheidsbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden 

en werkgroepen ondersteunen en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen 0,00 45.801,95

Organiseren van een lokaal aanbod in het deeltijds kunstonderwijs voor kinderen en jongeren, domein muziek en woord en domein 

beeldende kunst 2.742,40 153.281,69

Via Digidak laagdrempelige initiatiecursussen aanbieden in computer en nieuwe media; en op die manier inzetten op de bevordering van e-

inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. 0,00 19.405,07

AP000009: Een toeristisch aanbod van zachte recreatie in een groene omgeving uitbouwen en promoten 567,10 12.311,38

een toeristisch informatiepunt aanbieden en de dagelijkse werking van de vzw Toerisme ondersteunen door de opvolging van de 

gidsenwerking, de coördinatie van toeristische bezoeken, voorraadbeheer van toeristisch promotiemateriaal, opvolging van vergaderingen 

en voorbereiding van nieuwe toeristische projecten. 0,00 2.363,43

samenwerken met  het Land Van Playsantiën en  de vzw Toerisme Zoersel om toeristische zachte recreatieactiviteiten uit te werken en te 

promoten. 0,00 9.571,00

wandelen, fietsen en andere zachte recreatie met respect voor een mooie natuurlijke omgeving blijven promoten via brochures, website 

enz. 567,10 376,95

Werken aan drugspreventie bij scholieren 0,00 0,00

AP000010: Een kwalitatief en positief ouderenbeleid voeren 4.555,90 7.618,14

Zoerselse ouderen uitnodigen om te participeren aan het gemeenschapsleven en elkaar te ontmoeten via socio-culturele, sportieve en 

vormende activiteiten, in samenwerking met de seniorenraad een breed aanbod aan actviteiten en projecten uitwerken op maat van 

actieve en minder actieve ouderen. 4.555,90 7.618,14

AP000011: Een kwalitatief en laagdrempelig jeugdbeleid voeren 12.582,41 56.676,69

actuele informatie verspreiden op maat van jongeren en kinderen over thema's die hen aanbelangen. 0,00 0,00

Een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur, met ondermeer een evenwichtig muziek- en feestbeleid en aandacht 

voor speelcultuur 0,00 1.530,00

Via de zomerwerking voorzien van een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie 12.582,41 55.146,69

AP000012: Een kwalitatief sportbeleid voeren dat aanzet tot sportparticipatie 2.145,00 10.795,72

activiteiten organiseren die sport en bewegen in de kijker zetten en initiatieven ondersteunen om individuele sporters te faciliteren 0,00 688,27

een  anders georganiseerd en laagdrempelig beweeg- en sportaanbod aanbieden dat erop gericht is de bevolking te activieren tot 

levenslang sporten, zoals de scholenveldloop, de seniorensportdag en andere sportactiviteiten gericht naar leeftijdsgroepen 2.145,00 7.808,06
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

in samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal sportbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden en 

werkgroepen ondersteunen, en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen. 0,00 1.311,90

Organiseren van sportactiviteiten voor mindervalide en minder mobiele senioren 0,00 987,49

AP000013: Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren 7.800,51 43.194,59

Binnen de cultuurprogrammering van het gemeenschapscentrum (de Bijl, de Kapel, het Klavier en eventueel toekomstige podiumzaal)   

een aantal kindervoorstellingen en voorstellingen die aansluiten bij jongerencultuur organiseren 0,00 0,00

Een tentoonstellingsruimte en kleinere podiumactiviteiten aanbieden in het Gemeenschapscentrum, in locatie de Bijl 0,00 5.500,00

Grotere podiumactiviteiten aanbieden in het Gemeenschapscentrum, in de locaties de Kapel en het Klavier (en bij uitbreiding in de 

toekomst in de podiumzaal) 0,00 4.818,12

Kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen in de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en scholen. 0,00 12.500,00

Met de verschillende gemeentelijke culturele actoren  het voortouw nemen in het uitwerken van socio-culturele evenementen met 

bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming en cultuureducatie. 0,00 5.657,60

Samen met verschillende culturele actoren tweejaarlijks activiteiten uitwerken rond een thema dat verband houdt met de Zoerselse 

geschiedenis of actualiteit. 7.800,51 14.718,87

AP000014: Verenigingen en inwoners goede jeugd-, socio-culturele en sportinfrastructuur en recreatieruimte aanbieden die in 

samenwerking met verenigingen optimaal wordt uitgebouwd en beheerd 121.620,05 1.099.805,05

aanbieden van goed beheerde en ingerichte socio-culturele en sportinfrastructuur 58.544,05 428.859,73

Binnen het kader van PPS Zoersel Dorp huisvesting voorzien voor harmonie Eendracht Maakt Macht, toneelvereniging Tilia en fotoclub 

Obscura, met duidelijke engagementen vanuit zowel de gemeente als de verenigingen 0,00 0,00

Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-Dorp 38.594,64 18.588,66

In samenwerking met de Zoerselse tennisclubs een goede en financieel haalbare formule uitwerken voor de realisatie en het beheer van 

een tennishal en buitenterreinen via het RUP recreatiezone De Kievit, met sterke engagementen vanuit de tennisclubs. 0,00 19.869,30

Jeugdverenigingen ondersteunen bij het onderhouden en uitbaten van terreinen en lokalen 0,00 2.711,29

Met de betrokken partners (KFC Antonia, boogschutters,...) een visie uitwerken over de zone rond de voetbalvelden in de Bethaniënlei. 0,00 0,00

participeren in een samenwerkingsverband met buurgemeente Zandhoven en Igean om gebruik te kunnen maken van het zwembad van 

Pulderbos. 0,00 229.734,54

Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat (site de Vleugel) en verder inrichten van sport- en speelpleintjes 0,00 97.870,00
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Verderzetten, evalueren en bijsturen van de samenwerking met bvba Amigos en bvba TSITL met oog op een goed uitgeruste en beheerde 

sportinfrastructuur (sporthal, gymhal en danszalen) in de Achterstraat. 10.053,86 177.414,93

Verderzetten, evalueren en bijsturen van de samenwerking met KFCE Zoersel met oog op een goed uitgeruste en beheerde polyvalente 

zaal aan de Westmallebaan in deelgemeente Zoersel. 12.927,50 72.021,76

verenigingen ondersteunen bij het onderhouden en uitbaten van terreinen en lokalen. 1.500,00 52.734,84

AP000015: Logistieke en promotionele ondersteuning bieden aan de lokale middenstand en landbouw en lokaal ondernemen 

stimuleren 39.436,30 20.730,00

Ondernemingen en middenstand ondersteunen en aantrekkelijk maken voor (Zoerselse) klanten 16.266,30 0,00

Zoerselcheques promoten en verhandelen 23.170,00 20.730,00

AP000016: Logistieke en promotionele ondersteuning bieden aan verenigingen en wijkraden die gemeenschapsinitiatieven op touw 

zetten 6.729,12 720,04

aanbieden en uitwerken van de nodige faciliteiten opdat verenigingen hun aanbod kunnen promoten (aankondigingsborden,  uit-kalender, 

dag na dagkrant,...) 5,62 0,00

Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst waar verenigingen materialen kunnen ontlenen voor de organisatie van hun activiteiten. 6.723,50 108,99

Het particulier jeugdwerk ondersteunen door het aanbieden van kampvervoer 0,00 611,05

AP000017: Verenigingen en wijkraden ondersteunen via voldoende basissubsidies en waar nodig bijkomende initiatieven stimuleren via 

projectsubsidies 0,00 130.351,25

de drie jeugdhuizen ondersteunen via een werkingstoelage 0,00 4.917,00

Via gereglementeerde doelgerichte subsidies sportverenigingen aanzetten tot de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente 

inhoudelijke sportwerking. 0,00 33.585,00

Via gereglementeerde subsidies  sportverenigingen stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle 

jeugdsportbegeleiding 0,00 19.165,00

Via gereglementeerde subsidies het particulier jeugdwerk ondersteunen in de algemene werking en de vorming van jeugdwerkers blijven 

stimuleren. 0,00 32.810,24

Via gereglementeerde subsidies verenigingen en organisaties ondersteunen die nationaal en internationaal socio-culturele en 

gemeenschapsvormende initiatieven ontwikkelen 0,00 500,00

via gereglementeerde subsidies verenigingen, organisaties en individuen ondersteunen die socio-culturele en gemeenschapsvormende 

initiatieven ontplooien in de gemeente. 0,00 39.374,01

BD000004: Zoersel heeft aandacht voor wonen, natuur, milieu en zachte recreatie met oog voor behoud van de Zoerselse eigenheid 1.583.310,06 1.811.298,69

AP000018: Erfgoed als identiteitsvormend element van onze gemeente bevorderen 0,00 2.939,57
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Ondersteunen van de oud-strijders 0,00 525,00

Opmaken van een lokale visie rond het behoud en de bescherming van onroerend erfgoed en inzetten op het inventariseren, bewaren en 

ontsluiten van het cultuur- historisch- en natuurpatrimonium (gebouwen, funerair erfgoed, kerkarchieven, trage wegen,...) 0,00 2.414,57

AP000019: Een klantgericht en sensibiliserend afvalbeleid voeren 742.114,51 1.359.030,34

Een afvalbeleid voeren vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' met de ophaling van diverse afvalfracties en de uitbating van een 

containerpark 742.114,51 1.359.030,34

Stimuleren van burgers om GFT-afval zelf te verwerken 0,00 0,00

AP000020: Aanpassen van gemeentelijke infrastructuur en sensibiliseren van gebruikers met oog op een duurzaam energiebeleid 3.252,00 84.529,83

Streven naar een raKoneel energiegebruik (REG) via een doelgericht investeringsprogramma



3.252,00 84.529,83

AP000021: Een duurzaam milieubeleid nastreven 15.644,93 322.230,38

Beheren van bossen o.a. in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos 2.931,50 0,00

Beheren van natuur, bos en landschappen onder andere in samenwerking met Natuurwerk 0,00 94.499,66

Bestrijden van schadelijke en hinderlijke dieren 0,00 118.229,44

Betoelagen van organisaties die zich inzetten voor het milieu 0,00 51.436,88

Informatie verstrekken aan verschillende doelgroepen over milieuthema's, subsidies en acties als groepsaankopen groene stroom 0,00 1.645,60

Intomen van overlast veroorzaakt door o.m. zwerfkatten 0,00 885,00

Milieuvriendelijke maatregelen stimuleren via een doelgericht subsidiebeleid 0,00 21.116,50

Opmaken van een natuurbeheerplan 'Halse Hoek' in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos 0,00 0,00

Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst milieu 12.684,00 0,00

Uitvoeren van het parkbeheersplan 0,00 23.211,34

Voeren van sensibiliseringsacties in het kader van het milieubeleid, milieu- en natuureducatie verzorgen 0,00 5.116,06

We engageren ons in het burgemeestersconvenant en starten met de opmaak van een klimaatactieplan 29,43 6.089,90

We streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020 en starten met de opmaak van een broeikasinventaris 0,00 0,00

AP000022: Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren 751.458,62 34.246,83

Door de opmaak van een RUP de bouw van een nieuw centraal gemeentemagazijn mogelijk maken 0,00 0,00

Door de opmaak van een RUP 'domein Bethaniën' (sociale) bewoning op de site mogelijk maken 0,00 0,00
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Realiseren van het bindend sociaal objectief door eigen investeringen of in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen 151.300,00 0,00

Realiseren van sociale huisvesting en betaalbare woningen in het kader van PPS Halle Dorp 595.571,50 34.246,83

Uitwerken van een woonvisie, een woonbeleidsplan en een lokaal woonoverleg met alle lokale woonactoren 4.587,12 0,00

AP000023: Inzetten op ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid 70.840,00 8.321,74

door de opmaak van een RUP ' binnengebieden' de beleidsvisie uit het GRS over het vrijwaren van binnengebieden een verordenend 

karakter geven 0,00 0,00

Door de opmaak van een RUP 'domein Martinus' de beleidsvisie uit het GRS een verordenend karakter toekennen 0,00 0,00

door de opmaak van een RUP 'ééngezins/meergezinswoningen' de beleidsvisie rond de gebieden waar enkel ééngezinswoningen worden 

toegestaan een verordenend karakter geven 0,00 0,00

Door de opmaak van een RUP 'gedeeltelijke herziening RUP toeristische perrons' de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'perron Zoerselbos-

oost' optimaliseren 0,00 0,00

Door de opmaak van een RUP 'TC ten Otter' het stedenbouwkundig kader uitwerken opdat deze tennisclub haar infrastructuur kan 

optimaliseren 0,00 0,00

door de opmaak van een RUP zone Kapelstraat het bestaande recreatie- en woonuitbreidingsgebied herschikken en optimaliseren 0,00 0,00

Een dienstverlening ruimtelijke ordening aanbieden met het oog op het verlenen van vergunningen conform de wettelijke bepalingen 70.840,00 8.321,74

Het plannen- en vergunningenregister, het register van de onbebouwde percelen en het leegstandsregister actualiseren 0,00 0,00

Meewerken bij het uitschrijven van een gezamenlijke visie en nieuw ontwikkelingsperspectief in het kader van de opmaak van het 

strategische project 'bebouwd perifeer landschap' 0,00 0,00

Opmaken van een visie rond beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 0,00 0,00

BD000005: Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving 43.520,64 3.088.449,08

AP000024: De werking van de veiligheidsdiensten ondersteunen 43.520,64 3.065.305,56

Bestrijden van de openbare overlast via gemeentelijke administratieve sancties 15.328,00 11.636,36

De politie realiseert haar doelstellingen van hulpverlening en veiligheidszorg en komt de vragen van burgers, verenigingen, ondernemingen 

en bestuur klantvriendelijke en professioneel tegemoet 17.577,08 2.361.203,00

Er op toezien dat de zonevorming van de brandweer leidt tot optimale inzet van de vrijwillige en professionele hulpverleners. Materialen 

en middelen worden door intensievere samenwerkingen met korpsen in de buurgemeenten efficiënt ingezet en vergroten de slagkracht 

van het korps 10.615,56 624.192,00

Ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van de bovenlokale evenementenapplicatie 0,00 0,00

Ondersteunen van andere hulp- en veiligheidsdiensten actief in Zoersel 0,00 67.422,20
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Organiseren van een oefening voor het nood- en interventieplan in samenwerking met het Rode Kruis 0,00 852,00

AP000025: Preventieve sensibiliseringsacties rond veiligheid uitvoeren 0,00 7.607,12

Ondersteunen van BIN-netwerken en BIN Z netwerken 0,00 1.884,62

Organiseren van de actie 'veilig naar school' 0,00 5.722,50

Tweejaarlijks organiseren van de veiligheidsmaand 0,00 0,00

AP000026: Vlotte en veilige verkeersstromen nastreven 0,00 15.536,40

In beeld brengen van verkeersstromen door middel van tellingen 0,00 2.178,00

Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid 0,00 13.358,40

BD000006: Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt 

patrimoniumbeheer 378.779,83 1.781.529,02

AP000027: Vlotte en veilige verkeersstromen nastreven 0,00 26.685,97

Het begraafplaatsreglement opvolgen/uitvoeren en optimaal invullen van de beschikbare ruimte 0,00 23.249,43

Vergroenen van begraafplaatsen (o.a. aanleggen van groenpaden, plaatsen van bodembedekkers,...) om het onderhoud ervan te 

vereenvoudigen 0,00 3.436,54

AP000028: Gemeentelijke gebouwen preventief en curatief onderhouden 0,00 364.713,96

Aanpassen van de overeenkomsten met ACCB om het administratief gedeelte van het Bethaniënhuis ter beschikking te kunnen stellen van 

derden 0,00 0,00

Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten monumentenwacht) en ander gemeentelijk onroerend erfgoed op basis 

van een onderhoudsprogramma 0,00 71.876,80

Uitvoeren van preventief en curatief onderhoud aan de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen op basis van een 

onderhoudsprogramma 0,00 292.837,16

AP000029: Rioleringen en nutsvoorzieningen onderhouden en vernieuwen 259.623,14 184.358,26

Coördineren van het onderhoud en de uitbreiding van infrastructuur voor nutsvoorzieningen 259.623,14 0,00

Zorgen voor het rationeel verlichten van straten en het herstellen van openbare verlichting 0,00 184.358,26

AP000030: Gemeentewegen en openbare terreinen onderhouden en vernieuwen 119.156,69 1.205.770,83

Aanleggen van een RWA stelsel in de Stijn Streuvelslaan ter voorkoming van wateroverlast 0,00 0,00

Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat) 0,00 0,00

Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en 

Monikkendreef) 0,00 1.893,67

Beheren van sport- en speelpleintjes in samenwerking met verenigingen 0,00 15.070,00

Onderhouden en vervangen van kleine landschapselementen en groenaanplantingen 0,00 13.196,49

Onderhouden van wegen, (speel)pleinen en wegmeubilair op basis van een onderhoudsprogramma 47.673,72 355.717,21
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Uitvoeren van omgevingswerken aan het Dorpsplein Halle binnen het kader van PPS Halle-Dorp 0,00 0,00

Verhogen van de verkeersveiligheid op de Oostmallebaan tussen de Herentalsebaan en de Voetbalstraat 0,00 0,00

Vernieuwen van de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 0,00 0,00

Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring" 7.700,00 269.295,50

Vernieuwen van De Hulsten in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten" 0,00 0,00

Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buysselaan en Hazepad in het kader van het wegen- en 

rioleringsdossier 0,00 114.035,54

Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 0,00 0,00

Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Korte Maalstraat en Diamantstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 0,00 0,00

Vernieuwen van de Sint Antoniusbaan, Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Rubenslaan en Kleistraat in het kader van het weg- en 

rioleringsdossier Sint Antoniusbaan en zijstraten 0,00 4.688,75

Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 51.500,00 313.434,72

Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, Monnikenheide,... in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De 

Hulsten" 0,00 0,00

Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en Populierenlaan, in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Verbindingsriolering St.-Antoniusbaan" 0,00 0,00

Vernieuwen van de Watermolen in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 0,00 0,00

Vernieuwen van Hoge Dreef, Binnenweg, Gagelaars, Elzenlaan, Gestelsebaan (deel), Baron de Caterslaan en Lijsterbeslaan in het kader van 

het wegen- en rioleringsdossier "Bloemenwijk 6de fase" 0,00 24.719,22

Vernieuwen van Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 0,00 0,00

Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" 0,00 2.623,40

Zorgen voor goed onderhouden baangrachten, waterlopen en regenwaterpompinstallaties op basis van een meerjarenonderhoudsplan 12.282,97 91.096,33

BD000007: Zoersel kiest voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening en voert een open en constructieve dialoog met 

adviesraden, verenigingen, wijken, doelgroepen en burgers 127.929,80 221.465,44

AP000031: Inspraakmomenten voor inwoners voorzien en de inspraak en werking van de adviesraden ondersteunen 0,00 43.762,46

Faciliteren van de cultuurraad om haar dagelijkse werking als ontmoetingsforum voor verenigingen en/of doelgroepen en haar 

beleidsadviserende rol te kunnen opnemen, en om projecten uit te werken in samenwerking met verenigingen en de gemeente 0,00 1.250,00
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Faciliteren van de jeugdraad om haar dagelijkse werking als ontmoetingsforum voor verenigingen en/of doelgroepen en haar 

beleidsadviserende rol te kunnen opnemen, en om projecten uit te werken in samenwerking met verenigingen en de gemeente 0,00 1.250,00

Faciliteren van de seniorenraad om haar dagelijkse werking als ontmoetingsforum voor verenigingen en/of doelgroepen en haar 

beleidsadviserende rol te kunnen opnemen, en om projecten uit te werken in samenwerking met verenigingen en de gemeente 0,00 1.250,00

Faciliteren van de sportraad om haar dagelijkse werking als ontmoetingsforum voor verenigingen en/of doelgroepen en haar 

beleidsadviserende rol te kunnen opnemen, en om projecten uit te werken in samenwerking met verenigingen en de gemeente 0,00 1.250,00

Faciliteren van de welzijnsraad om haar dagelijkse werking als ontmoetingsforum voor verenigingen en/of doelgroepen en haar 

beleidsadviserende rol te kunnen opnemen, en om projecten uit te werken in samenwerking met verenigingen en de gemeente 0,00 6.250,00

Informeren van bewoners en hen proactief betrekken bij het Zoerselse beleid via wijkoverleg, bevragingen, informatievergaderingen, 

doelgroepenoverleg en thematische infomomenten 0,00 4.717,43

Organiseren van verkiezingen 0,00 24.420,03

Verbreden van de beleidsadviserende rol van Minaraad en Gecoro 0,00 3.375,00

AP000032: Een heldere communicatie voeren met een herkenbare huisstijl 0,00 45.032,65

Communiceren in een herkenbare, klantvriendelijke en voor iedereen begrijpbare taal 0,00 1.439,07

Informatie verspreiden via het Zoersel Magazine, digitale nieuwsbrieven en sociale media 0,00 35.126,45

Realiseren van drukwerk voor initiatieven eigen aan het beleidsveld 0,00 8.467,13

AP000033: Een toegankelijke, klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening voorzien, zowel fysiek als via een gebruiksvriendelijke 

website en een e-loket 127.929,80 132.670,33

Een dienstverlening burgerzaken aanbieden waar inwoners terecht kunnen voor rijbewijzen, identiteitspapieren en documenten die ze 

nodig hebben die gebaseerd zijn op de gegevens van het bevolkingsregisters het rijksregister en het strafregister. Zorgen voor de 

administratieve behandeling van geboorte, overlijden, huwelijk, samenlevingscontract, echtscheiding. 127.925,80 132.670,33

Zorgen voor het algemene onthaal van klanten door het doorverwijzen van burgers, het verwerken van (elektronische) briefwisseling aan 

gemeente & OCMW, telefonisch onthaal, reservaties van lokalen en meldingen van burgers. Verkopen van diverse producten zoals 

vuilzakken, lijnkaarten, wandelkaarten, tickets voor gemeentelijke activiteiten 4,00 0,00

BD000008: Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid, een nauwe samenwerking en een 

geïntegreerde aanpak van dossiers 490.359,86 12.453.582,75

AP000034: Voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting zorgen van de diensten 4.446,00 3.189.288,82
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

Centraliseren van de dienstverlening van de dienst openbare werken door het bouwen van een nieuw gemeentemagazijn (PPS Zoersel) 0,00 877.042,78

operationeel maken en houden van het informaticanetwerk (systeembeheer, netwerkbeheer en beveiliging) 0,00 84.477,29

Operationeel maken en houden van het telefoonnetwerk 0,00 49.099,17

Zorgen voor een doeltreffende telefonische bereikbaarheid 0,00 2.053,34

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

dienstverlening 4.446,00 420.979,59

Zorgen voor een kwalitatieve huisvesting en technische uitrusting 0,00 27.347,68

Zorgen voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting van de administratieve diensten 0,00 1.612.172,04

Zorgen voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting van de technische diensten 0,00 116.116,93

AP000035: Een dynamisch personeelsbeleid voeren met oog voor competentie- en talentontwikkeling en het efficiënt inzetten van 

deskundig personeel op kerntaken 466.922,25 8.991.838,68

Competentie- en talentontwikkeling stimuleren door het aanbieden van leeropportuniteiten en opleidingen aan medewerkers volgens een 

opleidingsbehoefteplan op organisatieniveau, uitvoeren van de plannings- functionerings en evaluatiecyclus 0,00 68.570,14

Extralegale voordelen aanbieden aan medewerkers 0,00 37.479,62

Inschakelen van jobstudenten tijdens verlofperiodes 0,00 20.811,86

Nemen van initiatieven met oog op teambuilding en verbeteren van groepsgeest 0,00 11.671,86

Opbouwen van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden met het oog op het verschil tussen de statuten van 

contractuele en statutaire medewerkers te verkleinen 10.676,14 0,00

Optimaal benutten van diverse tewerkstellingsmaatregelen 331.215,97 0,00

Organiseren van gerichte selectieprocedures met het oog op de invulling van personeelsbehoeften 0,00 10.888,97

vergoeden van de mandatarissen 25.384,37 652.040,97

vergoeden van het administratief en technisch personeel 99.645,77 8.147.709,51

Zorgen voor een modern en geoptimaliseerd personeelsbeleid 0,00 42.665,75

AP000036: Inzetten op organisatiebeheersing met het oog op een optimale en doeltreffende interne werking en nastreven van een 

proactieve samenwerking tussen OCMW en gemeente, tussen de verschillende afdelingen en diensten en tussen de administratie en het 

bestuur 0,00 80.038,73

Beperken van afdrukhoeveelheden tot het strikt noodzakelijke, zeker wat betreft de kleurenafdrukken 0,00 17.393,67

Ondersteunen van de werking van de verschillende politieke fracties 0,00 3.322,19

Verminderen van frankeringskosten met inzet van ICT en meer gebruik van genormaliseerde zendingen in plaats van niet genormaliseerde 

zendingen 0,00 38.469,64
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Omschrijving ontvangsten uitgaven

vertegenwoordigen van gemeente Zoersel op diverse publieke activiteiten 0,00 20.853,23

AP000037: Met het oog op het genereren van efficiëntiewinsten en maatschappelijke meerwaardes samenwerken en 

verantwoordelijkheden delen 18.991,61 192.416,52

Externe expertise inschakelen waar noodzakelijk 0,00 77.650,24

Samenwerken en participatie ondersteunen met diverse expertisecentra en vakverenigingen 18.991,61 114.766,28

BD000009: Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid 25.072.382,18 2.539.570,85

AP000038: Voeren van een transparant financieel beleid met visie op lange termijn 330.553,24 188.435,95

De schuldgraad van Zoersel onder controle houden 270.693,26 0,00

Ondersteunen van de werking van het autonoom gemeentebedrijf 59.859,98 188.435,95

AP000039: Een goed dagelijks beheer van de financiële middelen en activa waarborgen 24.741.828,94 2.351.134,90

correct en tijdig invorderen van fiscale en niet-fiscale opbrengsten 20.462.155,70 142.268,80

Goed beheren van gemeentegebouwen die (nog) geen maatschappelijke invulling hebben gekregen 0,00 8.395,99

Nutsvoorzieningen gemeentelijke infrastructuur 0,00 32.309,94

Optimaal beheren van de aandelen en deelnemingen 847.498,86 10.508,58

Optimaal beheren van de leningportefeuille 0,00 1.936.057,92

Optimaal beheren van de thesaurieën 6.305,74 2.623,07

Optimaal beheren van de toegestane leningen 75.418,19 0,00

Optimaal beheren van de verzekeringsportefeuille 57.074,62 120.290,39

Optimaal beheren van zakelijke en andere rechten op het eigen patrimonium en op het patrimonium van derden 90.786,61 20.777,37

samenwerken met de kerkbesturen met oog op goed financieel beheer 0,00 18.702,93

voldoen aan fiscale verplichtingen bij andere overheden 0,00 50.778,87

Eindtotaal 32.430.153,45 32.474.711,36
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OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 

 

Algemene werkingssubsidies - nominatief  Bedrag  

Algemeen Nederlands Zangverbond 250,00 

Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer 250,00 

bezoekerscentrum Zoersel bos 3.000,00 

brandweerzone 624.192,00 

Clara Fey 90,00 

cultuurraad 1.250,00 

dotatie politiezone 2.361.203,00 

Eurozoersel 3.000,00 

heemkundige kring 1.874,00 

hulpdienst 1.500,00 

jeugdraad 1.250,00 

Kind en Gezin - consultatiebureau Zoersel 500,00 

KVG De Horizon 750,00 

Landelijke Kinderopvang - onthaalouders 1.400,00 

oudercomité Antoniusschool 500,00 

oudercomité Beuk & Noot 500,00 

oudercomité Kiekeboes 500,00 

oudercomité Klim-Op 500,00 

oudercomité Pierenbos 500,00 

oudercomité Sint-Elisabethschool 500,00 

oud-strijders 525,00 

Rode kruis 300,00 

seniorenraad 1.250,00 

Sint-Elisabeth 4.018,00 

Sint-Paulus 7.292,00 

sportraad 1.250,00 

Vlaamse vereniging voor dierenbescherming 75,00 

vzw Toerisme 4.000,00 

welzijnsraad 1.250,00 

werkgroep De Bijl 5.500,00 

Ziekenzorg CM Sint-Antonius 750,00 

Ziekenzorg Ontmoeting Halle 750,00 

Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel 750,00 

Ziekenzorg Sint-Paulus Malle 300,00 

Algemene werkingssubsidies - volgens reglement   

11.11.11 en Broederlijk Delen 29.893,00 

Crucea 9.000,00 

derde betaler systeem buurtbus 2.339,40 

fractietoelage 3.322,19 

jeugdhuizen 4.917,00 

jeugdverenigingen 32.810,24 

socio-culturele verenigingen 30.500,01 

sportinfrastructuur Achterstraat 86.073,75 

sportverenigingen 33.585,00 

wijkraden 5.500,00 
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Andere specifieke werkingssubsidies - nominatief   

ACCB - culturele progammatie 350.000,00 

centen voor instrumenten 3.319,45 

cultuurraad - organisatie 11-juli viering 1.500,00 

KFCE - schoonmaak en nutsvoorzieningen infrastructuur 4.000,00 

OKRA - infrastructuur Gestelsebaan 2.400,00 

stedenband Bohicon 32.000,00 

welzijnsraad - organisatie kerstmarkt 5.000,00 

Andere specifieke werkingssubsidies - volgens reglement   

derde wereldraad - sensibilisering 20.000,00 

herbruikbare luiers 300,00 

jeugdverenigingen - bouwen en verbouwen jeugdlokalen 2.711,29 

sociaal pedagogische toelage 17.424,66 

sociale voordelen toegangsgelden zwembad 1.800,00 

sociale voordelen toezicht 119.480,04 

socio-culturele verenigingen - onroerende voorheffing 75,99 

sportverenigingen -  onroerende voorheffing 17.809,77 

sportverenigingen - trofeeën 1.311,90 

sportverenigingen -jeugdsportbegeleiding impuls 19.165,00 

stedenband Bohicon 17.500,00 

tussenkomst personenvervoer 753,30 

Zoerselse projecten 34.000,00 

Prijssubsidies   

AGB Zoersel 188.435,95 

Toegestane investeringssubsidies   

aankoop gronden door natuurverenigingen 8.757,17 

energiebesparende maatregelen 9.867,50 

Sint-Antonius Abt 6.887,50 

Sint-Paulus 505,43 

Toelage aan Kempens Landschap voor aankoop grond Gestelsebaan 42.604,71 

verledding sportterrein K.F.C. Sint-Martinus Halle 10.949,00 
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BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN 

 

00 - Algemene financiering 

0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 

0020 - Fiscale aangelegenheden 

0030 - Financiële aangelegenheden 

0040 - Transacties in verband met de openbare schuld 

0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel 

0090 - Overige algemene financiering 

01 - Algemeen bestuur 

0100 - Politieke organen 

0101 - Officieel ceremonieel 

0110 - Secretariaat 

0111 - Fiscale en financiële diensten 

0112 - Personeelsdienst en vorming 

0113 - Archief 

0114 - Organisatiebeheersing 

0115 - Welzijn op het werk 

0119 - Overige algemene diensten 

0130 - Administratieve dienstverlening 

0150 - Internationale relaties 

0151 - Deelneming aan internationale organisaties en conferenties 

0160 - Hulp aan het buitenland 

0170 - Binnengemeentelijke decentralisatie 

0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 

0190 - Overig algemeen bestuur 

0450 - Rechtspleging 

02 - Zich verplaatsen en mobiliteit 

0200 - Wegen 

0210 - Openbaar vervoer 

0220 - Parkeren 

0290 - Overige mobiliteit en verkeer 

0670 - Straatverlichting 

03 - Natuur en milieubeheer 

0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 

0309 - Overig afval- en materialenbeheer 

0310 - Beheer van regen- en afvalwater 

0319 - Overig waterbeheer 

0320 - Sanering van bodemverontreiniging 

0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging 

0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 

0341 - Erosiebestrijding 

0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 

0350 - Klimaat en energie 

0380 - Participatie en sensibilisatie 

0381 - Geïntegreerde milieuprojecten 
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0390 - Overige milieubescherming 

04 - Veiligheidszorg 

0400 - Politiediensten 

0410 - Brandweer 

0420 - Dienst 100 

0430 - Civiele bescherming 

0440 - Overige hulpdiensten 

0460 - Kinderbescherming 

0470 - Dierenbescherming 

0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 

0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid 

05 - Ondernemen en werken 

0500 - Handel en middenstand 

0510 - Nijverheid 

0530 - Land-, tuin- & bosbouw 

0540 - Visvangst 

0550 - Werkgelegenheid 

0590 - Overige economische zaken 

06 - Wonen en ruimtelijke ordening 

0600 - Ruimtelijke planning 

0610 - Gebiedsontwikkeling 

0620 - Grondbeleid voor wonen 

0621 - Bestrijding van krotwoningen 

0622 - Woonwagenterreinen 

0629 - Overig woonbeleid 

0630 - Watervoorziening 

0640 - Elektriciteitsvoorziening 

0650 - Gasvoorziening 

0660 - Communicatievoorzieningen 

0680 - Groene ruimte 

0690 - Overige nutsvoorzieningen 

07 - Cultuur en vrije tijd 

0520 - Toerisme - Onthaal en promotie 

0521 - Toerisme - Sectorondersteuning 

0522 - Toerisme - Infrastructuur 

0529 - Overige activiteiten inzake toerisme 

0700 - Musea 

0701 - Cultuurcentrum 

0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera 

0703 - Openbare bibliotheken 

0704 - Gespecialiseerde bibliotheken 

0705 - Gemeenschapscentrum 

0709 - Overige culturele instellingen 

0710 - Feesten en plechtigheden 

0711 - Openluchtrecreatie 

0712 - Festivals 
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0719 - Overige evenementen 

0720 - Monumentenzorg 

0721 - Archeologie 

0729 - Overig beleid inzake het erfgoed 

0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid 

0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning 

0741 - Sportpromotie en -evenementen 

0742 - Sportinfrastructuur 

0749 - Overig sportbeleid 

0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 

0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 

0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren    

0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd 

0790 - Erediensten 

0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 

08 - Leren en onderwijs 

0800 - Gewoon basisonderwijs 

0801 - Buitengewoon basisonderwijs 

0810 - Gewoon secundair onderwijs 

0814 - Leren en werken 

0815 - Buitengewoon secundair onderwijs 

0820 - Deeltijds kunstonderwijs 

0830 - Centra voor volwassenenonderwijs 

0835 - Hoger onderwijs 

0860 - Centra voor leerlingenbegeleiding 

0862 - Huisvesting voor schoolgaanden 

0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 

0870 - Sociale voordelen 

0879 - Andere voordelen 

0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 

09 - Zorg en opvang 

0900 - Sociale bijstand 

0901 - Voorschotten 

0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst 

0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 

0904 - Activering van tewerkstelling 

0905 - Dienst voor juridische informatie en advies 

0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 

0910 - Woningen voor personen met een handicap 

0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 

0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 

0920 - Werkloosheid 

0930 - Sociale huisvesting 

0940 - Jeugdvoorzieningen 

0941 - Gezinsvervangende tehuizen 

0942 - Onderhoudsgelden 
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0943 - Gezinshulp 

0944 - Opvoedingsondersteuning 

0945 - Kinderopvang 

0946 - Thuisbezorgde maaltijden 

0947 - Klusjesdienst 

0948 - Poetsdienst 

0949 - Overige gezinshulp 

0950 - Ouderenwoningen 

0951 - Dienstencentra 

0952 - Assistentiewoningen 

0953 - Woon- en zorgcentra 

0954 - Dagzorgcentra 

0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen 

0980 - Sociale geneeskunde 

0982 - Ziekenhuizen 

0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 

0984 - Ontsmetting en openbare reiniging 

0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 

0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg 

0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 

0990 - Begraafplaatsen 
0991 - Crematoria 

0992 - Lijkbezorging 
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OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN WAARVOOR HET BESTUUR DE WETTELIJKE, 
STATUTAIRE OF FEITELIJKE VERPLICHTING HEEFT OM RECHTSTREEKS OF 

ONRECHTSTREEKS TUSSEN TE KOMEN IN VERLIEZEN OF TEKORTEN 

 

- Woonzorgcentrum De Buurt vzw 

- Autonoom gemeentebedrijf Zoersel 
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Gemeente en ocmw Zoersel 
Documentatie bij de jaarrekening 2019 

 

 

DE PERSONEELSINZET 

Dit overzicht van de personeelsinzet geeft het aantal VTE per afdeling op 31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ocmw

niveau financiën grondgebonden ondersteunende openbare werken persoonsgebonden vrije tijd eindtotaal

DG 1,0 1,0

A 0,0

B 1,2 12,1 13,3

C 0,9 1,0 15,0 16,9

D 2,3 21,2 23,5

E 1,0 1,0

Eindtotaal 2,1 1,0 1,0 2,3 49,3 0,0 55,7

gemeente

niveau financiën grondgebonden ondersteunende openbare werken persoonsgebonden vrije tijd eindtotaal

DG 1,0 1,0 2,0

A 1,0 2,0 2,8 2,0 1,0 1,8 10,6

B 0,8 2,0 7,8 1,0 7,1 18,7

C 1,8 5,3 4,9 9,7 8,1 29,8

D 0,5 54,4 1,0 0,5 56,4

E 4,8 4,8

Eindtotaal 2,8 5,8 17,4 66,1 12,7 17,5 122,3

TOTAAL

niveau financiën grondgebonden ondersteunende openbare werken persoonsgebonden vrije tijd eindtotaal

DG 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0

A 1,0 2,0 2,8 2,0 1,0 1,8 10,6

B 2,0 2,0 7,8 0,0 13,1 7,1 32,0

C 0,9 2,8 5,3 4,9 24,7 8,1 46,7

D 0,0 0,0 0,5 56,7 22,2 0,5 79,9

E 0,0 0,0 0,0 4,8 1,0 0,0 5,8

Eindtotaal 4,9 6,8 18,4 68,4 62,0 17,5 178,0

afdeling

afdeling

afdeling
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OVERZICHT OPBRENGST PER BELASTINGSOORT 

 

Belasting  Totaal opbrengst 

Opcentiemen onroerende voorheffing 5.629.436,68 

Aanvullende personenbelasting 8.118.691,21 

Opcentiemen verkeersbelasting 372.749,98 

Urbanisatiebelasting 460.883,43 

Voertuigen met bestuurder 1.419,88 

Niet-geadresseerd drukwerk 73.426,50 

Activeringsheffing 209.612,49 

Belasting tweede verblijven 56.300,02 

Leegstand 28.499,40 

Verwaarloosde gebouwen 3.125,00 

Vergunningen verkavelingen en groepswoningbouw 376.970,00 

Omgevingsvergunning, -melding, stedenbouwkundig attest en planologisch attest 8.420,00 

Administratieve stukken (e-id's en gemeentetaks reispassen) 37.794,40 
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