
9. ICT kosten' 75.879,72 => 2Yo

2020 gebudgetteerd : 84.357,54

Over de laatste jaren hebben we kunnen vaststellen dat onze jaarlijkse exploitatie kosten voor ICT elk
jaar verhogen. Dit komt doordat er weinig software meer aangeboden worden als eenmalige

aankoop (en dus investering) maar als een dienst die we iedere maand (of jaar) betalen in onze

exploitatie.
Deze softwarediensten worden ieder jaar geïndexeerd.

We zijn afhankelijk van wat de Vlaamse en federale regering ons opleggen waarvoor we

softwarediensten moeten aankopen. En zijn maar twee ICT bedrijven over heelVlaanderen, waarvan

we dan ook afhankelijk zijn.
Daarom hebben we de budgetten voor ICT verhoogd. Hiervoor hebben we rekening gehouden met

alle softwarediensten die we de twee laatste jaren hebben moeten aankopen en waarvoor we nu al

jaarlijks betalen. We hebben ook een reserve bij gebudgetteerd want we gaan in de komende jaren

bijkomende software nodig hebben.
Uiteindelijk hebben we dit jaar minder uitgegeven aan lT, o.a. door Corona is het aanwerven van

nieuwe software een beetjes stilgevallen. Dit gaan we in 2021 weer heropnemen.
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4.10. De waarderingsregels

1. Inleiding

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de

belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit

dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek

tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de

waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig

onafhankefik van het resultaafvan het boekjaar toegepast.

2. Algemene principes

2.1. Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De

gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het

dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlUk qewaardeerd en voor dat bedrag in de balans

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur eryoor om individuele roerende verrichtingen van

minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer'project', niet als investering te beschouwen,

maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende

goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500,

De kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financieel boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd

worden (m.a.w, bij het transactiemoment), ongeacht of ze al dan niet betaald of geÏnd werden.

Tenslotte wordt een vermogensbestanddeel afgeschreven vanaf het moment dat het in gebruik

genomen wordt. Dit valt niet zozeer samen met het moment van de ontvangst van de factuur.

2,2. Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de

gecumuleerde afschrfivingen en waardeverminderingen In sommige gevallen kan het actief ook worden

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afiruijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschafÍingsprUs (aankoopprijs + bijkomende kosten),

de ruilwaarde, de vervaardioingsoriis (aanschafíingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreeKe

productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de

inbrenowaarde.
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2.3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige

waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste

aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruikduur van de activa

opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert eruoor de initiële afschriivingsduur voor de diverse

categorieén van actiua te bepalen zoals opgenomen in biigevoegde tabel.

Het bestuur gaat steeds uit van een gelijkmatige veroudering en past steeds de lineaire

afschrijvingsmethode toq waarbf de restwaarde in principe nul is. Hier kan slechts bi1' gemotiveerde

beslissing van worden afgeweken.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om

rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet

voortvloeien uit hun waarschfnfike nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een

schadegeval), Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte

(gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden

als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan

de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

2.4, Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen

met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overiqe

materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat

actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden

op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

3. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

3.1. Geldbelegginen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de

aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderinqen toe als blijkt dat de

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie

van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in

kwestie of van de uitgevoerde activiteit.
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3.2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar

dubieuze debiteuren,

3.3. Voorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze

tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de

lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marKwaarde

op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen

een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert eruoor om initbel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden

voor de FIFO-waardering (waardering vooraden aan de'recentste'aankoopprg'zen).

3.4. Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding

voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt

overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette

vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager Ís dan de marktwaarde van de ingebrachte

goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde

qeherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderinoen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële

vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in

de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of

een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag,

3.5. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn

de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het'maatschappelijk doel' van de

organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit, De bedrijfsmatige activa worden

aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere

productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa
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worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden

aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend,

maar worden aangehouden als'(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren

van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere

investeringen.

Tot het efgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde, Erfgoed

zal ín veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i.

niet gebruikt worden voor de uiWoering van'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval

zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafinraarde van deze activa een

waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit

geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan om het erfgoed in stand te houden.

Indien het actief dat behoort tot erígoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering

van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort),

kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben, De aanschaflryaarde van (dat deel van) het

erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke diensWerlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal,

archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van

niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met

betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van

het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van'opdrachten/diensWerlening van het bestuur')

wordt teruggebracht tot € I door uitdrukking van een waardevermindering'

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden

vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd

van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht

betrekking heeft, korter is,

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling

van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige

schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de

volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde

van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redellik zekeris dat het geleasede actief overgenomen

wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden

afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien

het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode
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(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt hêt actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de

(economische) gebruiksduur korter is.

3.6. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafiruaarde, tenzij deze niet verworven zijn

van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan

een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het

bestuur van die vaste activa,

3.7. Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren.

3.8. Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.9. Netto-actief

De onwangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrUvinqen of de waardeverminderingen op de vaste

activa waaruoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uiWoering is en dus nog niet wordt

afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op

balansdatum en waaruan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor

'waarschijnlijke'verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten

voor het bestuur.

4. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (Beginbalans)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding),

de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar

uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de converstê naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de

toepassing van het continuiteiBprincipe. Dat houdt in dat de bestaande rnventarisbestanddelen werden

geconverteerd naar de respectievefike rubrrêken in BBC op basis de bestaande (historische)

aanschafwaarde. De afschrfivingstermijnen werden veruangen door de termfinen bepaald in b|'lagq

waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrfvingsbedrag van

de actiua verandert. Hierbf werd uitgegaan van een restwaarde geliik aan 0.
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Bestaande activa met een boekwaarde gelil'k aan A of die niet konden geindividualÍseerd worden

werden mogeffks nrét opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de coresponderende

in ves te rin g ss u bs id rês.

4.1 Materiële en immateriële vaste activa

Volledig afgeschreven Ímmateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materrële activa en roerende activa die onder

het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen

mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee

opgenomen in de aanschafwaarde.

4,2. Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermfn werd aangepast aan de

afschrijvingstermijn van het coresponderende actief.

De voonieningen voor risicob en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

5. Afschrijvingstermijnen

Afhankelijk van de aard, de gebruikswaarde en/of resterende gebruiksduur van een bepaald activum,

kan het bestuur in voorkomend geval eventueel een welbepaalde termijn aanpassen, op voorwaarde

dat het hiertoe een aparte beslissing neemt.

5-15 jr

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschriifbare) aanleg en uitrusting oo terreinen (bv. verharding,

omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek'bebouwde terreinen'.

Terreinen
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Gebouwen

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van het gebouw.

33 jr

5-15jr

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een

kortere termijn.

Onder de overige infrastructuur betreffende de weqen worden onder meer

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie,

worden over een kortere termijn afgeschreven, Deze termijn hangt af van de

aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de

weg.

33 jr

5jr

10 jr

5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op

de gebruikswaarde.

33 jr

5-15 jr
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Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken

opgenomen.

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op

de gebruikswaarde van de infrastructuur.

33 jr

5-15 jr

Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-

helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers,

koelkasten, uitrusting van RWs,...

5-10 jr

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

10 jr

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

kopieermach i nes, pa piervern ietigers, tv's, dvd-spelers, ...

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn

afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers,

computerschermen, beamers, laptops, ...

5jr

3jr

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

5-10 jr
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22

Kunstwerken (geen eÉgoed)

Efgoed

gebruikt voor de uiWoering van 'opdrachten van het bestuur'

niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'

Cfr. niet- erfgoed

5jrKosten van onderzoek en ontwikkeling

5jrConcessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en sooftgelijke

rechten

5jrGoodwill

5jrPlannen en studies

Gemeente Bever (NlS 23009)

Plaats 10, 1547 Bever

Jaarrekeni ng 201,9 - rapporteringsperiode 20119

Opmaak mei 202-0



4.11. Overzicht van de overgedragen kredieten

s.c.09lo3l2o2r
Overdrachten 2020 naar 2O27. van investeringskredieten :

Overgedragen krediet

9.500,00

1.000,00

300.000,00
4.500,00
2.000,00

3.000,00

31.500,00

3.000,00

5.000,00

51.000,00

410.500,00

Algemene Rekening

2300000

2L40007

2200007

21,40007

2240000
22tO200
6640000

2300000

2L40007

2250007

Beleidsitem

07L0-00
0710-00
0800-00
0800-00
0200-00
0800-00
0790-00

0750-00

0930-00
0200-00

Actie omschrijving

Feestzaal (lnstallatie, machines en uitr

Feestzaal (plannen en studies)

School AB 133 - aankoop terrein
SchoolAB L33 - Plannen & studies

Wegen

Schoolgebouwen (Kerkhove)

lnvesteringssubsidies Kerkfabriek St tV

Materiaaljeugd
Plaats 6 - Plannen en studies

ANPR-Camera

Actie

Act-O1

Act-01-

Act-O2

Act-02

Act-04
act-05

GBB

GBB

Act-O3

Act-09

Boekiaar

2020
2020
2020
2020

2020
2020

2020

2020
2020

2020



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per
beleidsdomein

2020

Journaalvolgnummers:

Gemeente Bever (0207.539.616)

Plaats 10, 1547 Bever

Algemeen directeur:: Ann Sevenoo

OCMW Bever (0212.3 44.2821

Plaats 10, 1547 Bever

Financieel directeur:: Elisabeth de Crombrugghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

8V0010
8V0020
8V0030
8V0040
8V0050
8V0090

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden

Transacties in verband met de openbare schuld

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
8V0100
8V0110
8V0111
8V0112
BVo115

8V0119
8V0190
8V0400
8V0410

8V0790

Politieke organen

Secreta riaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Welzijn op het werk
Overige algemene diensten
Overig algemeen bestuur
Politiediensten
Brandweer
Erediensten

Beleidsdomein: 02 Grondgebied en ruimtelijke ordening

8V0200
8V0210
8V0290
8V0300
8V0310
8V0349

8V0470
8V0500
8V0630

8V0640
8V0650

8V0670
8V0580
8V0984
8V0990

Wegen

Openbaar vervoer
Overige mobiliteit en verkeer
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beheer van regen- en afualwater
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Dieren bescherming
Ruimtelijke planning
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorzieni ng

Gasvoorziening

Straatverl ichting
Groene ruimte
Ontsmetting en openbare reiniging
Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn
8V0130 Administratieve dienstverlening
8V0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 04 Onderwijs
8V0800 Gewoon basisonderwijs

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Gemeente Bever en OCMW Bever (0207.539.616 / 0212.344.282l'

2020
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Beleidsdomein: 05 Vrije tijd
8V0520
8V0710
BV0729
8V0739

8V0740
BVO742

8V0750

Toerisme - Onthaal en promotie
Feesten en plechtigheden

Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sporti nfrastructuu r
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsdomein: 06 Maatschappelijke dienstverlening

8V0900
8V0904
8V0909
8V0930
8V0943
8V0945
8V0946
8V0947
8V0948
8V0949
8V0959
8V0985

Sociale bijstand
Activering van tewerkstelling'
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Sociale huisvesting

Gezinshulp
Kinderopvang
Thuisbezorgde maa ltijden
Klusjesdienst
Poetsdienst

Overige gezinshulp

Overige verrichtingen betreffende ouderen
Gezondheidspromotie en ziektepreventie

JAARREKENING VOORLOPIG 2O2O : Qverzícht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Gemeente Bever en OCMW Bever (0207.539.616 / 0212.344.2821

2020
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4.13. Overzicht onden entiteiten :

Hierbij een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke

verplichtingen heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

3WPlus (o.a. woonwinkel)
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

De watergroep
Erfoegdcel pajottenland Zennevalei
Fluvius (lntergem, Riobra)
Haviland IGSV

Hulpverlening zone Vlaams Brabant West
lntradura OV

Kerkfabrieken : Sint Martinus, Sint Gereon

Logo Zenneland
OCMW Bever
OVSG

Pajottenland +
Politiezone Pajottenla nd

Preventiedienst Drugs & Alcohol
Regionaal landschap Pajottenland & Zennevalei vzw

RegionaaI Toeristische samenwerkingsverband "Toerisme Pajottenland"
Scholengemeenschap
Sportregio ILV

Toerisme Vlaams Brabant vzw
VVSG

Welzijnskoepel
Zefier

4.14. Personeel: Aantal tiids eouivalenten ÍVTEI:

2020
Vastbenoemd 2,O3

Niveau A

Niveau B

1,50

0,53

Contractueel 39,27

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau E

5,83

7,00

9,30

L7,L4

TOTAAT 4r,3O

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau E

1,50

6,36

7,OO

9,30

L7,1.4

Gemeente Bever (NlS 23009)

Plaats 10, 1547 Bever

Jaa rrekeni ng 2OL9 - ra pporteri n gsperiode 2019

Opmaak mei 2020
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4.15. overzicht van de oobrensst Der belastinssoort :

Gemeente Bever (NlS 23009)

Plaats 10, 1547 Bever

Jaarrekeni ng 2019 - ra pporteringsperiode 2019

Opmaak mei 2020

JR 2015

810.235

571..699

578.102

12.500

s8.760

40.970

32.643

31.391

13.860

2,t3t,459

JR 2015

793.O72

577.O99

600.553

8s.000

64.315

38.730

33.397

30.909

t2.870

2.209.865

tR20t7

824.s45

583.554

613.577

85.000

54.531

39.297

33.478

27.458

12.870

2.247.726

JR 2018

792.446

622.6t8

640.593

8s.000

68.120

38.931

3s.192

28.295

13.860

2.273.807

JR 2019

875.495

652.486

640.843

85.000

64.706

39.359

34.449

24.223

10.890

2.376.t92

Eindbudget
2020

Verschil tov Verschil
laatste MJPA %

866.462 3L.463 4%

543.103 -23.252 -4%

677.290 -L2.928 -2%

85.000 o%

6s.000 -6.022 -9%

40.000 855 2%

34.430 799 2%

20.000 6.076 30%

11.000 110 r%

2.M2.285 -2.900 Oo/o

JR 2020

834.999

665.354

690.218

8s.000

7L.O22

39.145

33.631

13.924

10.890

2.445.t85

Aanvullende PB

Opcentiemen OV

Gemeentefonds

Masten

Verkoop afualzakken

Jaarliikse milieubelasting

Motorriituigen

Reclamedrukwerken

Tweede verbliiven

Toteal


