
3.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties 

1. Exploitatie - ontvangsten 

1. Aanvullende personenbelasting: het inschrijvingsbedrag 2020 (3.696.066,15 euro) stemt overeen 

met de raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen, nadien wordt een jaarlijkse 

groeivoet van 2% toegepast. 

2. Onroerende voorheffing: het inschrijvingsbedrag 2020 (3.134.775,55 euro)  stemt overeen met de 

raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen, nadien wordt een jaarlijkse groeivoet van 

2% toegepast. 

Gezien de diverse verkavelingen en bouwaanvragen die in realisatie zullen gaan de komende jaren, is 

dit zeker een realistische groeivoet, en zal de reële ontvangst allicht nog beter uitvallen. 

3. Opcentiemen motorrijtuigen: het inschrijvingsbedrag 2020 (137.324,65 euro) stemt overeen met 

de raming we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen, en worden stabiel ingeschreven over de 

meerjarenplanning. 

4. Brief pidpa: de prestatievergoeding die van pidpa jaarlijks wordt ontvangen bedraagt 102.000 euro 

5. De vergoedingen van fluvius werden afgestemd op basis van het project Licht als dienst en de 

overdracht van de elektriciteit inzake openbare verlichting naar fluvius. Dit heeft een impact op het 

dividend. 

6. Gemeentefonds 

Hoofddotatie Gemeentefonds gemeente: 2.164.869 euro (stijgend) 

Hoofddotatie Gemeentefonds ocmw: 135.000 euro (status quo) 

Aanvullende dotatie Elia-compensatie: 175.551,52 euro 

Aanvullende dotatie sectorale subsidies: 17.379,34 euro 

Regularisatiepremie gesco's gemeente: 601 165,76 euro 

Regularisatiepremie gesco's gemeente: 116 615,14 euro 
 

Tarieven eigen belastingen: diverse tarieven werden bijgesteld, aangezien ze de voorbije 6 of 12 jaar 

ongewijzigd waren gebleven. Daarbij worden diverse tarieven, waar wettelijk toegelaten vanaf 2021 

jaarlijks geïndexeerd. 

 

 

 

 



2. Exploitatie - uitgaven 

1. Stijging personeelskosten: het personeelskader zal de volgende jaren minder ingrijpend gewijzigd 

worden, er zal vooral worden bekeken hoe toekomstige pensioneringen opnieuw of gedeeltelijk 

ingevuld zullen worden. Aangezien ook diverse toekomstige pensioneringen betrekking hebben op 

vastbenoemde aanstellingen, zal hierdoor een shift komen, in het bedrag dat voorzien wordt in de 

actie voor de vastbenoemde ambtenaren, en het budget dat voorzien is voor de contractuele 

medewerkers. Deze shift heeft ook een impact op de responsabiliseringsbijdrage en de tweede 

pensioenpijler die verhoogt ingeschreven wordt van 2% naar 3%. 

2. Bijdragen politiezone 

De bijdrage voor de politiezone wordt jaarlijks ingeschreven aan 1.193.865 euro status quo over de 

volgende 6 jaar. Hierin zit de aanwerving van 10 bijkomende profielen opgenomen binnen de 

politiezone Rupel. Echter deze bijkomende aanwervingen zullen niet onmiddellijk gerealiseerd 

worden, waardoor het overschot als investeringsbudget kan worden voorzien. Voor investeringen in 

de politiezone wordt daarom geen apart budget ingeschreven. 

3. Bijdragen brandweerzone 

In de loop van 2020 zal blijken of Hemiksem aangesloten  blijft bij  de hulpverleningszone 

Rivierenland. Indien Hemiksem besluit om uit de brandweerzone te treden, werd alvast budget 

voorzien om het overgedragen materiaal en onroerend goed terug te kunnen kopen. 

4. Stijging assumptie werkingskosten 

Aangezien uit het verleden regelmatig is gebleken dat er een reële vorm van overbudgettering 

aanwezig is binnen de meeste werkingsbudgetten, wordt jaarlijks in de maand oktober een controle 

georganiseerd, dewelke in een aanpassing van het meerjarenplan resulteert om de opgemaakt 

begrotingscijfers dichter te laten aansluiten bij de jaarrekening en eventueel de ramingen voor de 

volgende jaren al te herzien. 

5. Subsidiebeleid 

Er wordt voor 2.222.796,73 euro aan jaarlijkse dotaties voorzien voor oa politie, brandweerzone, 

ivebica, de kerkfabrieken en flankerend onderwijs. 

Daarnaast worden de diverse raden en aangesloten verenigingen jaarlijks gesubsidieerd ten bedrage 

van 53.325 euro, waarvan bepaalde bedragen doorgestort en herverdeeld worden onder de 

aangesloten verenigingen op basis van een goedgekeurd reglement. 

Enkel verenigingen die geen aansluiting vinden bij een raad, ontvangen ook jaarlijks subsidies ten 

bedrage van 12.050 euro 

Hemiksem is ook lid van diverse organisaties aan wie ze lidgeld betaalt. Dit betreft een totaal van 

jaarlijks 53.069,63 euro 

Tot slot zijn er ook nog de door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglementen waarbij men 

rechtstreeks subsidies via het lokaal bestuur kan bekomen. Op die manier wordt jaarlijks 111.880 

euro ter beschikking gesteld. 



3. Investeringsbudget 

Totaal investeringsbudget over de legislatuur 2020-2025 voor ocmw en gemeente bedraagt: 

11.625.663,61 euro 

Uitvoeringsgraad: uit het verleden is gebleken dat de uitvoeringsgraad zich tussen de 25% en 35% 

jaarlijks situeert. In het nieuwe meerjarenplan is getracht meer gespreid te gaan budgetteren met 

het oog op een betere afstemming van de financiën om de reële uitvoeringsgraad van de diverse 

projecten. 

Lening opnemen: er wordt een sluitend lening bedrag ingeschreven van 750.000 euro op 20 jaar, 

gespreid over 2022 (200.000 euro) en 2023 (550.000 euro), waarvan jaarlijks bekeken zal worden of 

een reële opname van dit bedrag noodzakelijk is. 


