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Gezonde jaarrekening 2020 biedt het hoofd 

aan uitdagingen op korte en lange termijn 

Dienst Communicatie 

30|06|2021 
 

 

Sinds het samengaan van gemeente en OCMW werkt gemeente Beveren met 1 meerjarenplan voor beide 
entiteiten. Dat is nu ook het geval met de (geconsolideerde) jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur 
Beveren. Belangrijkste conclusie uit de cijfers van 2020 is dat het gemeentebestuur onverminderd verder 

werkt aan schuldafbouw. 

Burgemeester Van de Vijver: “dat wij onverminderd verder werken aan schuldafbouw kan misschien 
contradictorisch lijken met de uitdagingen die het corona-virus ons gebracht heeft, maar dat is alleen maar 
schijn. Enerzijds slaan de cijfers die we vandaag presenteren nog een deel op een periode toen Covid19 hier 
nog geen voet aan de grond had. Anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de uitdagingen die het virus 

met zich meebracht en die pas in de jaarrekening 2021 echt duidelijk zullen worden. Zo besliste de 
gemeenteraad eerder al om enkele belastingen voor een totaalbedrag van 213 000 EUR niet te innen. 

Daarnaast werd ook geen concessievergoeding geïnd (167 000 EUR) en kregen de Beverse sportclubs een 
kwijtschelding van huurgelden voor de gemeentelijke infrastructuur (50 000 EUR). Maar ook aan de kant van 

de uitgaven heeft corona impact gehad. Met deze jaarrekening zijn we met andere woorden gewapend tegen 

de budgettaire uitdagingen die corona nog moet brengen.” 

LENINGEN 

Op het vlak van de leningen heeft het Lokaal Bestuur Beveren (dus gemeente en OCMW samen) 8,6 miljoen 
euro aan leningen opgenomen. Daar staat een aflossing van 13,8 miljoen euro tegenover. Dat wil dus 

zeggen dat de schuldafbouw van de voorbije jaren nog steeds verder gezet wordt. 

EXPLOITATIE 

Ruwweg kan de boekhouding van het Lokaal Bestuur Beveren uiteen getrokken worden in twee grote 

delen: de exploitatie (inkomsten en uitgaven die nodig zijn om de gemeente dagdagelijks te laten draaien) 

en investeringen (grote(re) projecten waarvan de afschrijvingstermijn meestal meerdere jaren omvat). 

Uitgaven 

Op het vlak van exploitatie gaf het Lokaal Bestuur Beveren in 2020 95,5 miljoen euro uit. Die som is 
samengesteld uit: 14,5 miljoen euro werkingsuitgaven, 4 miljoen interesten, 46 miljoen personeelskost 

(inclusief het onderwijzend personeel), 26,3 miljoen toelagen aan gezinnen, bedrijven, verenigingen en 

overheidsorganisaties en 4,4 miljoen euro voor de individuele hulpverlening door het OCMW. 

Op het vlak van de uitgaven valt op dat de werkingsuitgaven lager liggen dan in 2019. Alhoewel er in 2020 

heel wat extra uitgaven waren door de coronamaatregelen (handgel, plexiwanden, schoonmaak, …), 

wogen deze niet op tegen de beperkende maatregelen die de pandemie met zich meebracht (geen 

evenementen, geen sportkampen, …). Dat alles resulteerde in een minderuitgave van 1,1 miljoen euro. 
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De personeelskosten liggen dan wel weer hoger dan in 2019. Dat is het gevolg van de uitvoering van het 

sectoraal akkoord. Ook de personeelskost voor het onderwijzend personeel is gestegen tot 18 miljoen 

euro. Dit bedrag wordt volledig teruggevorderd van de Vlaamse Overheid. 

Ook op het vlak van de toelagen heeft Covid19 een impact gehad. Ook deze nemen licht af. Anderzijds 

ontvingen de sectoren jeugd, sport en cultuur bijkomende toelagen vanuit het Corona Noodfonds. 

Tot slot steeg ook de individuele hulpverlening vanuit het OCMW. Tegenover die meeruitgaven stonden 

dan weer een hogere recuperatiegraad en meer subsidies (3,6 miljoen euro). 

Inkomsten 

Tegenover de uitgaven staan de exploitatie-ontvangsten. Die bedroegen in 2020 ruim 121 940 000 euro. 
Dat is een daling met 700 000 euro ten opzichte van 2019. Naast het feit dat de belasting op drijfkracht 

hoger geraamd was dan wat effectief ontvangen werd, lag hier een gerechtelijke beslissing aan de basis. 
Met die gerechtelijke beslissing kreeg Electrabel een vrijstelling van betaling van de Onroerende 

Voorheffing omwille van het stilliggen van de reactoren in 2017 en 2018. Het resultaat daarvan was een 

stevige daling van 4 miljoen euro in de inkomsten uit de opcentiemen Onroerende Voorheffing.  

En uiteraard liet ook hier corona zich gevoelen. Het bestuur besliste in 2020 om bij wijze van corona-

steunmaatregel bepaalde belastingen niet te innen (handelaarsbijdrage, terrassen, markten, …). Uiteraard 

had ook die beslissing een impact op de inkomsten.   

INVESTERINGEN 

Uitgaven 

Het Lokaal Bestuur Beveren investeerde in 2020 voor ruim 36,5 miljoen euro. De grote slokops waren hier: 

 Het nieuw gemeentehuis: 14 340 500 EUR 

 De werken aan de Ciamberlanidreef, de Donkvijverstraat en het Yzerhand: 2 705 350 EUR 

 De nieuwbouwprojecten van woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde: respectievelijk 1 946 395 

EUR en 1 787 411 EUR 

 De heraanleg van de Fabriekstraat in Kallo: 1 914 186 EUR 

 De heraanleg van de Tragel, Molenstraat en Merodestraat: 1 184 535 EUR 

 De inrichting van het woonwagenterrein: 850 502 EUR 

 De Snoeckstraat: 817 079 EUR 

 De uitbreiding van de kleuterschool in Kallo: 704 286 EUR 

 N70 – doortocht Melsele: 641 669 EUR 

 … 

Inkomsten 

Ook hier staan tegenover de uitgaven een aantal ontvangsten. Die bedroegen in 2020 9,8 miljoen euro. Die 

bestonden voornamelijk uit investeringstoelagen (toelage voor de aanleg van de Rijkstraat in Verrebroek, 
de bouw van de atletiekhal) en inkomsten die voortkwamen uit verkopen (KMO-gronden Doornpark, 
gronden aan het Congoken, …). Daarnaast ontving het Lokaal Bestuur Beveren ook nog eens 1,5 miljoen 

euro aan VIPA-middelen specifiek voor de woonzorgcentra. 
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“Al bij al kunnen we dus concluderen dat we financieel gezond zijn”, vat Van de Vijver samen. “Dat moet ook 

wel, want er wachten ons zowel op korte als op langere termijn stevige financiële uitdagingen. Op korte 
termijn moet naast de reguliere werking ook de factuur voor het coronavirus betaald worden. Op langere 
termijn moeten we de nakende sluiting van de kerncentrales weten op te vangen. Want die zal sowieso zwaar 

wegen op onze jaarrekeningen. Maar hier hebben we in onze meerjarenplanning al rekening mee gehouden.” 
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