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M2 – financieel evenwicht 2020/0 <> 2020/1

M2 – financieel evenwicht 2020/0 <> 2020/1


(GO) Het
gecumuleerd
budgettair
resultaat na
afsluiting boekjaar
2019 werd
overgenomen: +
1.329.024 EUR
t.o.v. budget 2019
(uitgangspunt bij
opmaak
meerjarenplan) 
zie beleidsrapport
jaarrekeningen GE
en OC 2019

Exploitatiesaldo 2020 - uitgaven


(GO) Uitgaven voor contractueel personeel -161.500 EUR – reeds gerealiseerd



(GE) Uitgaven van de subsidies sport, cultuur en jeugd + 89.459,86 EUR (verdeling te
bepalen)



(GO) Uitgaven maaltijdcheques + 9.642,5 EUR



(GO) Uitgaven cadeaucheques (Eco- of middenstandscheque) + 23.600 EUR



(GE) Uitgaven prijssubsidies AGB – 41.446 EUR



(GE) Uitgaven arrest arbeidshof + 25.802 EUR



(GE) Boekhouding naar de cloud brengen + 5.000 EUR



(OC) Uitgaven voor leeflonen + 6.000 EUR (+50 EUR per dossier per maand)



(OC) Uitgaven voor vouchers kwetsbare gezinnen (richtlijnen volgen) + 10.772,55
EUR

Exploitatiesaldo 2020 - ontvangsten


(GE) Ontvangsten gemeenschapscentra – 43.940 EUR



(GE) Ontvangsten van de subsidies sport, cultuur en jeugd + 89.459,86 EUR



(GO) Ontvangsten VIA-middelen sectoraal akkoord koopkrachtverhoging + 10.000
EUR (‘raming’)



(OC) Ontvangsten voor leeflonen + 6.000 EUR (+ 50 EUR per dossier per maand)



(OC) Ontvangsten trekkingsrecht vouchers (ABB-BON-COR) + 10.772,55 EUR



(OC) Ontvangsten fonds lokale armoedebestrijding (ABB-ARM-COR) + 10.205,57 EUR



(GE) Ontvangsten Covid-compensatie voor daling ouderbijdragen (heffen elkaar op)



(GE) Ontvangsten recyclagepark – 9.000 EUR

Exploitatiesaldo 2021 - 2025


(GO) Uitgaven maaltijdcheques


2021-2022 reeds 0,5 EUR voorzien  idem aanpassing als 2020



2023 geen verdere aanpassing meer aangezien reeds 1 EUR voorzien



(GO) Uitgaven cadeaucheques (Eco- of middenstandscheque) + 11.800 EUR



(GE) Uitgaven 10.000 EUR boekentassenrock wordt 1 jaar verschoven: 2021-20232025



(GE) Ontvangsten aanvullende personenbelasting (o.b.v. evolutie bedrijfsvoorheffing
cf. statistiek Nationale Bank van België):





Daling APB 2021 = - 63.075 EUR

(- 2,44%)



Daling APB 2022 = - 142.850 EUR

(- 5,41%)



Daling APB 2023 = - 82.499 EUR

(- 3,13%)

(OC) Geen belangrijke wijzigingen

Effecten Covid19 op APB
Federaal
Index
APB MJP (mln EUR)
APB Corona (mln EUR)
Verschil (mln EUR)
APB COR/APB MJP
Kortenaken
APB MJP (EUR)
APB Corona (EUR)
Verschil (EUR)

2020
100,00
2.045,20
2.045,20
0,00

2021
98,65
2.068,00
2.017,60
-50,40
97,56%

2022
97,43
2.106,70
1.992,70
-114,00
94,59%

2023
101,55
2.143,90
2.076,90
-67,00
96,87%

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.638.459,60 2.588.079,27 2.639.840,86 2.639.840,86 2.692.637,67 2.692.637,67
2.638.459,60 2.525.004,22 2.496.990,97 2.557.341,99 2.692.637,67 2.692.637,67
0,00 -63.075,05 -142.849,89 -82.498,87
0,00
0,00



Effect wanneer dezelfde procentuele daling toegepast wordt voor Kortenaken



Totaal verlies aan inkomsten APB t.g.v. Corona zou dan -288.424 EUR zijn



Absoluut onzeker cijfer, doch beste schatter met de kennis die vandaag
beschikbaar is

Effecten Covid19 op fiscale ontvangsten


Verlenging betalingstermijn personenbelasting met 2 maanden: beperkt effect
voor de gemeenten; het gros van de aanvullende personenbelasting (APB) krijgen
de gemeenten via voorschotten in de periode september-april; de bedragen van de
andere maanden zijn wel gebaseerd op de werkelijk door de fiscus ontvangen
bedragen, maar bij de meeste afrekeningen moeten belastingplichtigen geld terug
krijgen, waardoor de APB automatisch verworven is en naar de gemeente kan
gaan.



Voor het aanslagjaar 2020 worden de aanslagbiljetten voor de onroerende
voorheffing voor ondernemingen pas in september 2020 uitgestuurd. Deze latere
heffing heeft geen onmiddellijk effect op de gemeenten, die hun ontvangsten
2020 via voorschotten krijgen. De latere betaling kan wel een impact hebben op
de afrekening van mei 2021.



Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van
de jaarlijkse verkeersbelasting. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop
de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden. Gemeenten
krijgen hun ontvangsten uit de verkeersbelasting (een opdeciem) een maand na de
invordering doorgestort. Voor het deel afkomstig van ondernemingen, betekent dit
dus latere ontvangsten.

Investeringssaldo - uitgaven


(GE) Opmaak plan trage wegen (officieel) + 75.500 EUR



(GE) Inventarisatie (digitaal) begraafplaatsen = + 12.500 EUR



(GE) Ontgraving van begraafplaatsen  16.000 EUR (2021)



(GO) Budget bureaustoelen en kantoormeubilair


(GE) Kantoormeubilair + 7.500 EUR



(GE) Kantooruitrusting + 2.500 EUR



(OC) Kantoormeubilair + 4.000 EUR



(GE) Ticketingsysteem en zitmaaier naar 2021



(GE) Dak Kapel Ransberg = af  restbudget geschrapt; budget 2de dossier voor
de muren blijft behouden

Investeringssaldo - uitgaven


(GE) Dak bibliotheek voldoende hersteld; hoeft niet nieuw - 40.000 EUR



(GE) Graaf-laadcombinatie + 27.235,11 EUR



(GE) Ontwerp Walsbeek (Watering Velpedal) + 36.794 EUR (2020)



(GE) Uitvoering Walsbeek 367.943,42 EUR waarvan 275.957,57 EUR subsidies
(2023)



(GE) Ontwerp herbestemming kerk Hoeleden + 21.780 EUR waarvan 5.400 EUR
subsidies (2020)



(GE) Digitale opmeting kerk Hoeleden + 7.500 EUR (2020)



(GE) Vervanging lichte vracht TD + 55.000 EUR (2020)



(GE) Rooilijnplan VBR Dries (Neerlintersesteenweg) + 25.000 EUR (2020)



(GE) Studieopdracht inrichting parking langs het gemeentehuis + 15.000 EUR
(2020)

