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1. VOORSTELLING VAN HET RESULTAAT EN VAN DE UITKOMST VAN HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

1.1. Resultaat en uitkomst van de rekening
Voor we beginnen met de cijfergegevens, lijkt het ons nuttig enkele begrippen
nader te verklaren. Het is niet de bedoeling een wettelijke definitie te geven,
maar een voor iedereen verstaanbare omschrijving :
- de vastgestelde rechten zijn de rechten die met zekerheid door een welbepaalde derde aan de gemeente verschuldigd zijn, ongeacht of deze vordering reeds
werd geïnd ;
- de vastgelegde uitgaven zijn het geheel van schulden die de gemeente, ingevolge
aangegane verbintenissen, moet betalen aan welbepaalde derden ;
- de uitgaven worden, na controle van de regelmatigheid door de ontvanger, door
deze aangerekend op de budgettaire en algemene rekeningen ;
- het resultaat van de begrotingsrekening is het resultaat van de uitgevoerde
begroting (saldo van de vastgestelde rechten en de vastgestelde uitgaven, van
de vorige dienstjaren en van de overboekingen ;
- het algemeen resultaat van de begrotingsrekening is het eindresultaat van de
rekening, namelijk de samentelling van het resultaat van de begrotingsrekening
met het algemeen resultaat van de begrotingsrekening van het vorige jaar ;
- het boekhoudkundig resultaat is het saldo van de vastgestelde rechten en de aangerekende uitgaven. Zijn de vastgestelde rechten groter dan de aangerekende uitgaven
dan noteren wij een boni in het omgekeerde geval spreekt men van een mali.
De rekening van het dienstjaar 2009 werd afgesloten als volgt :
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Netto vastgestelde rechten
Aangerekende uitgaven
boniIrnali
Reservefondsen
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Netto vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat
overschoîltekort
Reservefondsen
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DIENST

i 3.345,563,06
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1.2. Teruablik op de voorbiie dienstiaren

Gecumuleerd resultaat en uitkomst in absolute cijfers (Gewone dienst)

Evolutie van het resultaat en de uitkomst van de gewone
dienst
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Het gecumuleerd resultaat is gestegen ten opzicht van het vorige jaar. Er werd
echter één uitzonderlijke en eenmalige ontvangst geboekt (uitzonderlijk dividend
Figga, brief 2511112009) voor een bedrag van G 1.579.265,85. Wanneer men
deze ontvangst wegdenkt, of zoals de onderrichtingen in de omzendbrieven
[vermelden overboekt naar een reservefonds, dan is er zeker geen stijging meer
van het gecumuleerde resultaat maar een verdere daling. Het opnemen van de
uitzonderlijke opbrengst heeft als gevolg dat dit niet meer mag geboekt worden in
het dienstjaar 2010 en bijgevolg zal in dat dienstjaar het geraamde resultaat
navenant verminderen.
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1.3. Uits~litsincivan de accumuleerde uitkomst

I. VORIGE DIENSTJAREN

i

I ~ o t a avastgestelde
l
rechten :
I ~ o t a avastgestelde
l
uitgaven :

Uitkomst vorige dienstJaren:

II

IVastgestelde rechten :
Oninbaar :
Totaal vastgestelde rechten :
totaal vastgelegde uitgaven :
Uitkomst eigen dienstjaar :
voor overboekingen :
Overboekingen
Uitkomst eigen dienstjaar
Ina overboekinaen

buitengewone dienst sluit af met een boni, dit wordt overgedragen naar het
volgend dienstjaar waar dit boni zal dienen voor de autofinanciering van de
buitengewone uitgaven (er zullen minder leningen moeten opgenomen worden).
Wanneer men abstractie maakt van het uitzonderlijk dividend Figga dan sluit het
eigen dienstjaar opnieuw negatief af (C 1.106.540,lO á 1.579.265,85 - f 213.302,24 = - i 686.027,99). Op zich is dit een verbetering
ten opzichte van de vorige dienstjaarrekening maar het globale cijfer blijft ruegamf,
en bijgevolg worden de reserves verder uitgeput. Het spreekt voor zich dat deze
toestand slechts kan aangehouden worden totdat alle reserves uitgeput zijn. Er
dringen zich structurele oplossingen op zeer korte termijn op.
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2. VERGELIJKING BEGROTING IREKENING

2.1. Ontvanasten [aewone dienst)

..

A. Vorige jaren

I

B. Lopend jaar

- prestaties
- overdrachten

- schuld

I

De prestatieontvangsten waren opnieuw lager dan geraamd. Dit is vooral te wijten
aan de minderontvangsten uit verkoop van huisvuilzakken. Er werden aanzienlijk
meer ontvangsten uit belastingen geboekt dan aanvankelijk geraamd vooral uit
voorheffing (+ d 415.361,28) en APB (+ 6344.713,43). De
' x n g s t uit "schulden" heeft te maken met het uiponderlijk dividend FIGGA
er dit voor het tweede jaar op rij.

I

2.2. Uitaaven (aewone dienst)

A. Vorige jaren

I

B. Lopend jaar

- personeel

I

1.806.794,451 13

m

- werkingskosten

- overdrachten
- overboekingen

r werd voor een bedrag van % 170.814,28 meer aan personeelsuitgaven gedaan
n aanvankelijk geraamd (technische dienst : + € 130.070,12,
meentesecretariaat : + t 36.390,74, jeugddienst : + Q 13.810,09). Op de
erkingskosten werd er slechts Q 28.026,20 bespaard, daar waar het in 2008 nog
r d 410.926,93 ging). De minderuitgave bij de overdrachten is vooral te wijten
het feit dat er voor het derdebetalerssyteem van de afvalwaterfactuur nog een
krediet geraamd werd op het budget van 6 200.000,OO dat achteraf gezien niet
meer moest opgenomen worden op het budget. De vermindering van de
schulduitgaven is te wijten aan de niet opname van klassieke lange termijn lening€
maar financiering via thesauriepapier.

E
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3. DE REKENING ECONOMISCH BEKEKEN

De economische indeling is een decimale rangschikking naar de AARD EN DE RICHTING
VAN DE GELDSTROMEN. In het begrotingsartikel wordt zij gevormd door de tweede reeks
van drie cijfers. Het boekhoudsplan voorziet bovendien nog een 'verticale' economische
indeling welke toelaat, hetzij in de gewone- hetzij in de buitengewone dienst,
volgende rubrieken uit te splitsen.

In ONTVANGSTEN :

aewone dienst :

* prestaties :

verhuringen - verpachtingen - ristorno's verzekeringen terugbetaling werken voor derden - verkoop afbraakmaterialen enz.
gemeentefonds - belastingen - staatssubsidies leningen staatssubsidies gesko's - vergoedingen voor schade - enz.
intresten van rekeningen - opbrengsten van beleggingen winstaandelen - dividenden - opbrengst van concessies - enz.

* overdrachten :
* schuld :
* interne fakturering

* overboekingen
buitenaewone dienst :

* overdrachten
* investeringen
* schuld
* interne fakturering
* overboekingen
In UITGAVEN

:

* personeel :
*werkingskosten :

* overdrachten :
* schuld :

gewone dienst :
wedden - patronale bijdragen - verzekering voor het personeel alle andere personeelslasten.
alle administratieve en technische kosten voor het in stand
houden en de werking van de diensten.
alle vormen van betoelagingen.
intresten aan financiële instellingen - leningslasten van
gemeente en staat - annuiteiten - enz.

* interne fakturering
* overboekingen
guitenaewone dienst

* overdrachten
* investeringen
* schuld
* interne fakturering
* overboekingen
Wat de buitengewone dienst betreft hebben de economische groepen schuld en
investeringen (de meest gebruikte), vooral betrekking op de financiering
van de investeringen (schuld) en de investeringsuitgavenzelf.

3.1. Ontvanasten van de aewone dienst (eiqen dienstiaar)
Vastgestelde rechten
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3.2. Uitaaven van de aewone dienst (eiaen dienstiaar)
Vastgelegde uitgaven

asten

4. DE REKENING FUNCTIONEEL BEKEKEN

De functionele indeling van ontvangsten en uitgaven beoogt een decimale rangschikking
van ontvangsten en uitgaven naar de AARD VAN DE AKTIVITEIT. Zij is in overeenstemming
met het 'Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabiliteit' dat onder artikel 7 bepaalt
dat ontvangsten en uitgaven naar aard en tak van de dienst worden gespecifieerd.

In de gebruikte begrotingsartikels wordt de functionele indeling gevormd door de
eerste groep van drie cijfers.

De samenvatting van de gewone ontvangsten en uitgaven geven ons een globaal beeld
van inkomsten en kosten per functie.
Dit beeld is vrij wazig en daarom wordt getracht door middel van de hierna volgende
grafieken een visueel beeld te geven van de evolutie betreffende de voornaamste
functies.

-

4.1.l.
Gemeentefonds vastaestelde rechten
Artikel : 0211466-01

Opbrengst per inwoner 2009 :

1.600.000,OO

-.

-.
I.'

I

-

-

- -

-

4.1.2. Onroerende voorheffinu vastuestelde rechten

Artikel : 0401371-01

Opbrengst per inwoner 2009 :

I e opbrengsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gestegen reri
~pzichtvan het dienstjaar 2008. De opbrengst per inwoner is met E 61,33 gestegen
Iten opzichte van het vorige jaar.

-

4.1.3. Personenbelasting vastaestelde rechten
Artikel : 0401372-01

227,59

Opbrengst per inwoner 2009 :

Deze opbrengst is
n-s
is gestegen met bijna € 60,OO.

o
p
-

opbrengst per inwoner

Opbrengst per inwoner 2009 :

350.000,OO

De opbrengsten zijn lichtjes gestegen ten opzicht van het vorige dienstjaar. De
-eeropbrengst per inwoner is bijna 4 1,O0ten opzichte van 2008.
I

[
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4.2. Waar naat ons aeld naartoe en hoe verloont de nroei van deze lasten ?

-

4.2.1. Alnemene administratie vastnelende uiteaven

Functie : 10-121

Uitgaven per inwoner 2009 :

-

-

4.2.2. Justitie Politie vastaeleade uitaaven

Functie : 3

Uitgaven per inwoner 2009 :

300.000,OO

-

700.000,OO
~00.000.00

--

jOO.OOO,OO fl
~00.000,00

-.

300.000,OO

-

!00.000,00

-

100.000,00

-

0.00
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-

-

-

-

-

-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Het betreft hier de uitgaven voor politie, brandvvccl, ... "a stijgende trend zet zich
verder. Er wordt E 3,24per inwoner meer uitgegeven dan vorig jaar.

-

-

-

4.2.3. Verkeer Weaen Waterlo~en vastaeleade uitaaven
Functie : 4

Uitgaven per inwoner 2009 :

De explosieve groei van de uitgaven binnen deze functie lijkt zich verder te zetten.
Vorig jaar ging er nog Z 175,21 per inwoner naar uitgaven in het kader van de
technische dienst, momenteel is de kaap van de a 200,OO vlot overschreden.
Verdere meeruitgaven op deze functies zijn onhoudbaar en brengen het globale
gemeentebudget ernstig in gevaar.

-

-

4.2.4. Volksontwikkelina Bibliotheek vastqeleade uitaaven

Functie : 76-77-78-767

Uitgaven per inwoner 2009 :

De werkingsuitgaven voor de bibliotheek zijn voor het tweede jaar op rij verminde

l

-

4.2.5. Eredienst vastaeleade uitaaven

Functie : 79

Uitgaven per inwoner 2009 :

De stijging van de uitgaven voor de erediensten lijkt te zijn omgedraaid in een sterke
daling. Vorig jaar werd er Q 17,23 per inwoner uitgegeven.

Artikel : 8311435-01

Functie : 82-83-84

[

v

f

i hociste sector

~lpFEr-~,

Uitgaven per inwoner 2009 :
OCMW-toelage per inwoner 2009 :

De gemeentelijke toelage wordt bepaald door het verschil tussen de geraamde ontvangsten en
uitgaven zoals zij in de begroting zijn voorzien, rekening gehouden met het saldo van de
voorgaande dienstjaren, nl. het resultaat van de koptabel (uitkomst van de rekening
voorlaatste dienstjaar en wijzigingen vorig dienstjaar).
Zij maakt de O.C.M.W. begroting sluitend en heeft dus een restíunctie. Dit in uitvoering
van art. 106 van de organieke wet van 0810711976 betreffende de O.c.M.W.'s, nl. wanneer
het O.C.M.W. niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen
uit de vervulling van zijn opdracht, wordt het verschil door de gemeente gedragen.
Alhoewel de gemeentetoelage niet wordt toegekend voor de financiering van specifieke zaken,
kan men, ter verantwoording van het verbruik ervan, toch nagaan op welke functies er zich
een tekort voordoet

-

-

-

4.2.7. Gezondheid Hvniene Voedinci Water
Functie : 871-872-873-874

Ontvangsten per inwoner 2009 :
Uitgaven per inwoner 2009 :

0,37
0,04

-a-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Vastleggingen

Functie : 875-876-877-878-879

Ontvangsten per inwoner 2009 :
Uitgaven per inwoner 2009 :

)e ontvangsten laten het nog steeds niet toe om alle uitgaven te financieren.

4.2.9. Huisvestina en Stedebouw

Functie : 9

Ontvangsten per inwoner 2009 :
Uitgaven per inwoner 2009 :

0,Ol
11,18

5. INVESTERINGSINSPANNINGEN GEMEENTELIJKE SCHULD
5.1. Evolutie van de investerinasins~anninaIeiaen dienstiaar)

Grafisch : werkelijk vastgelegd

p e t investeringsritme licht veel te hoog voor de gemeente. Het ritme bedraagt het dubbele var
de limiet die aanvaardbaar is voor de gemeentelijke financiën en de autofinanceringsmarge.

De samenstelling van de jaarlijkse leningslast (nl. het totaal per dienstjaar te betalen
aflossingen en intresten op de leningen) geeft zeer goed het relatieve belang van de
verschillende investeringsuitgavenweer.
De leningslast wordt dikwijls vergeleken met de afschrijvingclast in de private sector.

(I)
bron : begroting 2010
(2) bron : rekening 2009

26
5.3. Evolutie van de uitstaande schuld
5.3.1. Schuld ten laste van de qemeente
Jaarlijkse last
per
rnwoner

2004

13.326.617,69

1.507,54

1.288.773,01

145,79

2005

12.456.379,14

1.398,49

'1.420.754,78

159,51

2006

16.052.391 ,50

1.783,00

1.589.031,83

r

2007

14.943.546,79

1.643,41

1.779.093,98

195,66

2008

't2.915.382,07

1.416,32

1.803.516,74

197,78

2009

13.626.91 5,28

1.490,09

1.759.'186,49

192,37

76,50

grafisch : jaarlijkse last per inwoner
2s0,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

2004

Sedert 1 januari 1995 worden de lasten van de prefìnancieringsleningen voor gas, electriciteit,
openbare verlichting en verkeerssignalisatie opgenomen bij de schuld.

30t03t2011

5.3.2, Schuld ten laste van de staaf

grafisch : Totale jaarlijkse last

leningen bestaan niet meer.

1

5.3.3. Schuld ten laste van derden

jaarlijkse last

De ene lening die nog bestond, werd vervroegd terugbetaald in 2009.

6. VERGELIJKING BEGROTING I REKENING

6.1. Ontvanasten íbuitenaewone dienst)

A. Vorige jaren
B. Lopend jaar

- overdrachten
- investeringen
- schuld
- overboekingen

De ontvangsten uit subisidies werden slechts voor een zeer klein gedeelte
gerealiseerd. Er werden iets meer ontvangsten gerealiseerd uit
desinvesteringen en er werden meer leningen opgenomen om een goed
evenwicht te behouden in de buitengewone dienst.

- -

p

6.2. Uituaven /buitenuewone dienst)

- overdrachten

7. ALGEMENE KENMERKEN
7.1. Bevolking

FJElW
inwoners

2009

9.1 19
9.145

7.2. Loonindex
07:07.1982
01.10.1982
01.12.1982
01.04.1 983
01.08.1983
01.12.1983
01.04.1984
01.08.1984
01.O1.l985
01.05.1985
01.10.1985
O1. l 1.l
988
01.07.1989

225,22 + 6.696
225,22 + 13.524
225,22 + 20.496
225,22 + 27.600
225,22 + 34.836
225,22 + 34.836 + 2 %
ongewijzigd KB 30.03.84
225,22 + 34.836 + 4,04 %
ongewijzigd KB 30.03.84
225,22 + 34.836 + 6,12 %
225,22 + 34.836 + 8,24 %
225,22 + 34.836 + 10,41 %
225,22+ 34.836 + 12,62 %

Nieuwe indexbasis 01.O1. l 990
i

07.0l.tWû
01.02.1990
01.10.1990
01.03.1991
01.12.1991
01.10.1992
01.07.1 993
01.11.1994
01.05.1996
01.10.1997
01.06.1 999
01.09.2000
01.07.2001
01.03.2002
01.07.2003
O1.l
1.2004

lQQ,DO%
102,00%
104,04%
106,12%
108,24%
110,41%
112,62%
114,87%
117,17%
119,51%
121,90%
124,34%
126,82%
129,36%
131,95%
134,59%

7.3. Kadastraal belastbaar inkomen

7.4. Kadastraal onbelastbaar inkomen

7.5. Uitnavenaccres O.C.M.W. in verueliikinn met de uemeente

Gewone dienst - eigen dienstjaar - verminderd met interne fakturering
en salderingsboekingen der diensten.

grafisch : O.C.M.W.

gi

sch : G

eente

m
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lefinitief weg te werken. De
,edding in het dienstjaar 2009. Met
mmogelijk het structurele onevenwicht herstellen.
3uy Seyns

I

Deze begrotingsrekening sluit in de gewone dienst met een
-

positief begrotingsresultaat van

:

BESTUUR

:

NIS-NR

: 37017

Gemeente Wielsbeke

:

2.905.820,99

twee miljoen negenhonderdenvijfduizend achthonderdtwintig , negenennegentig euro
-

positief boekhoudkundig resultaat van

:

4.815.021,95

vier miljoen achthonderdvijftienduizendeenentwintig , vijfennegentig euro

In de buitengewone dienst met een
-

:

positief begrotingsresultaat van

112.511.81

:

honderdentwaalfduizend vijfhonderdenelf , eenentachtig euro
-

positief boekhoudkundig resultaat van

:

7.939.643,65

zeven miljoen negenhonderdnegenendertigduizend zeshonderddrieenveertig , vijfenzestig euro
en werd ingediend en bevestigd op de straffen bij wet bepaald.

, 31/03/2011

Wielsbeke

De Ontvanger,

s
Guy Seyns

Het College van Burgemeester en schepenen bevestigt dat al de schuldvorderingen ten bate van de gemeente
met betrekking tot afgesloten dienstjaren in deze begrotingsrekening werden ingeschreven onder de
vastgestelde rechten en dat al de vastgelegde uitgaven, voor dewelke tijdens dezelfde dienstjaren een
verbintenis werd aangegaan, in deze begrotingsrekening werden geboekt.

BESTüUR

:

Gemeente Wielsbeke

NIS-NR

:

37017

Deze begrotingsrekening werd nagezien en aangenomen door de gemeenteraad van Gemeente Wielsbeke
in openbare vergadering van 28/04/2011, waarop aanwezig waren

:

, Voorzitter;

Carlos Verbrugghe

, Burgemeester;

Jan stevens
Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert

, Schepenen;

Georges Lambrecht. Mia Eeckhout-Deloddere,Hilde Vermeulen-Dbommarez, Isabelle Mervillie-Decrans,
Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Geert Devrieze, Sandra Vanwonterghem-Devos, André Naessens, Cecile Vanhoutte,
Paul De Blanck, Rachida Muylaert-Abid

, Raadsleden;

B m n o Debrabandere

, Secretaris.

Namens de semeenteraad

:

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat overeenkomstig art. 252 van het Gemeentedecreet, op de
mogelijkheid van inzage van onderhavige rekening gewezen werd door middel van aanplakbiljetten gedurende
minstens 20 dagen

, van 03/05/2011 tot 24/05/2011 en waarbij GEEN/DE IN BIJLAGE OPGESOMDE bezwaren werden

ingediend.

Jan Stevens

Een exemplaar

gemaakt

aan de Gouverneur van de Provincie op

03/05/2011

