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Meerjarenplanning Beveren wil continuïteit als 

baken in tijden van onzekerheid 

Dienst Communicatie 

15|12|2021 
 

Eind 2019 keurde de gemeenteraad de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goed. Sinds kort 

moet er geen jaarlijks budget meer gepresenteerd worden, maar neemt dit de vorm aan van 

aanpassingen van de meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning, opgesteld aan het begin van de 

legislatuur, is nu aan een vierde herziening toe.  

Met deze herziening van het meerjarenplan blijft het gemeentebestuur, ondanks de uitdagende context 

van vandaag, trouw aan de eerder beloofde continuïteit van beleid. Eén van de belangrijke 

beleidsbeslissing van het gemeentebestuur is dat de belastingen voor inwoners en bedrijven niet mogen 

stijgen. Concreet wil dat zeggen dat de aanvullende personenbelasting  op de lage 5 % blijft en dat de 

opcentiemen onroerende voorheffing met 882 opcentiemen (= omzetting van 1400 opcentiemen n.a.v. 

wijziging van de taakstelling en financiering van de provincies sinds 2018) op het Vlaamse gemiddelde 

blijven. 

Door deze beleidscontinuïteit ondervinden zowel dit als de volgende besturen de positieve gevolgen van 

de inspanningen die vorige besturen hebben genomen met betrekking tot de oprichting van een 

pensioenfonds voor OCMW en gemeente. Dat bedroeg eind 2020 27,5 miljoen euro.  

Verder besliste het bestuur volledig in lijn met eerdere inspanningen om het gevoerde beleid van 

schuldafbouw verder te zetten. Dat zorgt ervoor dat de factuur van de geplande sluiting van de 

kerncentrales niet doorgeschoven wordt naar volgende generaties.  

Ook op het vlak van de uitgaven werden een aantal bijsturingen gedaan op basis van de huidige cijfers. 

Redenen hiervoor zijn de uitbreiding van de dienstverlening, de uitbreiding van het openbaar domein en 

ingebruikname nieuwe gebouwen, maar vooral de gevolgen van corona-epidemie, die helaas opnieuw een 

stevige impact heeft. 

De investeringskredieten zijn bijgestuurd en iets meer gespreid in tijd. Een aantal restbedragen zijn 

geschrapt.    

EXPLOITATIEBUDGET 

Het exploitatiesaldo bedraagt 14,04 miljoen euro. Dat is een toename is van ongeveer 1 miljoen euro ten 

aanzien van het vorige M2-schema zoals goedgekeurd in juni van dit jaar, een meevaller gezien de 

aanhoudende coronapandemie …  

Bij de personeelsuitgaven zien we een jaarlijkse stijging ten gevolge van een aantal eerder genomen 

beslissingen. Dat wordt veroorzaakt door het verhogen van een aantal sociale voordelen voor het 
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personeel zoals de 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, weddeschaalverhogingen en vaste benoemingen 

en een aantal indexeringen. 

De jaarlijkse 3 % verhoging voor de toelagen voor verenigingen is voorzien. 

De financiële uitgaven zijn, voor wat de intresten betreft, geraamd op jaarlijks ruim 3,6 miljoen euro. Dit 

komt neer op een daling van 400 000 euro per jaar in 2021 en 2022. 

De aflossingen van lopende leningen voor 2022 bedragen ongeveer 14 miljoen euro. Dit bedrag zal in de 

toekomst dalen, maar door de opname van de OCMW-leningen is er voorlopig sprake van een stabilisatie. 

Gemeente Beveren zal jaarlijks maximaal 6 miljoen euro nieuwe leningen opnemen. OCMW Beveren leent 

in functie van de voortgang van de investeringsprojecten. In 2021 is dat 6,4 miljoen euro en in 2022 1,6 

miljoen euro.   

INVESTERINGSBUDGET 

Voor deze legislatuur bedraagt  het totale investeringsbedrag ongeveer 160 miljoen euro voor de periode 

2021-2025. Deze verhoging is het gevolg van het optrekken van de investeringsbedragen van eerder 

geplande investeringen zoals: 

•  nieuwbouwprojecten WZC De Linde en Sint-Elisabeth: elk + 150 000 euro 

• Hazaarddam wegenis + 310 000 euro 

• oprichting sociaal restaurant + 196 081 euro 

• aanleg N70 + 600 000 euro 

• heraanleg Provinciale Baan + 250 000 euro  

• aanleg hockeyterrein + 175 000 euro 

Er zijn ook een aantal belangrijke nieuwe investeringen opgenomen: 

• ICT materialen onderwijs i.k.v. digisprong +596 769 euro  

• restauratie oranjerie Hof ter Saksen n.a.v. brand +250 000 euro 

• multisportterrein Melsele + 110 000 euro 

• ICT extra servers en storage 200 000 euro 

Daarnaast worden een aantal  geplande investering gespreid in tijd. 

Al deze investeringen worden gefinancierd door leningen, investeringstoelagen, verkopen en eigen 

middelen. Dat moet ervoor zorgen dat zowel de gewone als de gecorrigeerde autofinancieringsmarge elk 

jaar positief is. 

CONCLUSIE 

Het is en blijft de bedoeling van dit bestuur om de sterk uitgebouwde dienstverlening te verzekeren naar 

de toekomst en waar nodig bij te sturen. Dit wordt aangevuld met een ruim investeringspakket. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “De gemeente Beveren maakt zich op voor moeilijke tijden: de nakende 

sluiting van de kerncentrale van Doel heeft, naast de aanhoudende coronapandemie, een stevige financiële 

impact. We maken ons sterk dat we met de uitgezette lijnen en de beloofde continuïteit in het beleid klaar zijn 
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voor de uitdagingen die op ons afkomen. En dat zonder te raken aan de portefeuille van onze inwoners en 

bedrijven.”  

   

 

Meer informatie 

Marc Van de Vijver 

Burgemeester 

T 0485 50 36 36 

E marc.van.de.vijver@beveren.be 
 

 


