
                                

 

 

 

 

 

                          

 

1. Budgetcontrole mei 2020 

Kort nadat ons meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd werden we als 
gemeente geconfronteerd met de coronacrisis. Omdat het belangrijk is te becijferen 
wat de effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën zijn doen we als 
gemeente hiervoor een budgetcontrole voor 2020 en 2021. Ook al dient de 
autofinancieringsmarge (AFM) pas in het laatste jaar van het meerjarenplan positief 
te zijn, we houden als gemeentebestuur met deze budgetcontrole vast aan een 
positieve AFM in elk jaar van ons meerjarenplan 2020-2025. Wij zullen als 
gemeentebestuur dus geen enkel jaar in de rode cijfers gaan, daarom is deze 
budgetcontrole in mei 2020 waarbij de impact van de coronacrisis op onze 
gemeentefinanciën (budget 2020 = 9.411.241,40 euro) geraamd wordt enorm 
belangrijk. Pas op basis van de financiële parameters van de budgetcontrole konden 
we als college van burgemeester en schepenen voor onze gemeente financieel 
haalbare gemeentelijke relancemaatregelen uitwerken.   

Uitgaven  

Op basis van ons gevoerde crisisbeleid kennen we intussen al grotendeels de cijfers 
van de extra uitgaven die we als gemeente deden in het kader van de 
volksgezondheid in onze gemeente zoals voor onder andere de aankoop van medisch 
beschermingsmateriaal, mondmaskers voor alle inwoners, het aanleggen van een 
eigen gemeentelijke stock van medisch beschermingsmateriaal voor een eventuele 
tweede piek van het coronavirus en veiligheidsmaatregelen bij de heropstart van de 
scholen en de publieke ruimten. 

Ook de minderuitgaven door het wegvallen van activiteiten en initiatieven tijdens de 
coronacrisis brachten we intussen al in kaart van medium maart tot eind oktober 
2020. 

De mogelijkse impact van de coronacrisis voor de uitgaven van het OCMW wordt 
wekelijks opgevolgd op basis van bijkomende hulpvragen die er binnen komen bij de 
sociale dienst.  

Het AGB zal tussen maart en oktober 2020 veel lagere energie-uitgaven hebben voor 
de exploitatie van haar zalen en de gemeentelijke sporthal die niet kunnen verhuurd 
worden. 

Ook de kostprijs van de ondersteuningsinitiatieven voor de lokale handel en de 
verenigingen zijn cijfers die we al exact in kaart brengen. 



Inkomsten 

Aan de inkomstenzijde zijn tijdens de coronacrisis de gemeentelijke inkomsten in 
2020 grotendeels gegarandeerd. Het gaat over de inkomsten via het gemeentefonds 
(de groeivoet van 3,5% blijven gehandhaafd), het plattelandsfonds en de 
voorschotten van de aanvullende personenbelasting (de APB is gebaseerd op wat de 
gezinsinkomens verdiend hebben in 2019).  

Een mogelijk negatief effect is er wel voor de voorschotten op de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing. De Vlaamse overheid besliste namelijk om de 
aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing voor bedrijven later te versturen. 
Maar door het voorschottensysteem wordt dit in 2020 grotendeels geneutraliseerd, 
alleen bij de afrekening in 2021 kan dit een verschil geven. Een mogelijk effect is er 
ook voor de verkeersbelastingen voor bedrijven, doordat de Vlaamse overheid 
ondernemers voor de verkeersbelasting een betalingsuitstel gaf van 6 maanden i.p.v. 
de gebruikelijke 2 maanden. Dit effect wordt wel geneutraliseerd in 2022. 

De gederfde huurinkomsten van het AGB brachten we tussen medium maart tot 
oktober 2020 al in kaart en uiteraard weegt dit op de gemeentefinanciën omdat het 
de gemeente is die het AGB dient te voorzien van voldoende financieel 
werkingsbudget. 

Voor 2021 en 2022 wordt er met deze budgetcontrole wel rekening gehouden met 
een daling van de voorschotten van de inkomsten van de APB. Hiervoor kunnen we 
als gemeentebestuur enkel een prognose doen op basis van de tijdelijke werkloosheid 
tussen medium maart en eind april 2020. Het Federaal Planbureau, de Nationale Bank 
en de Hoge Raad van Financiën gaan uit van een daling van het beschikbaar inkomen 
met -1,5% tot 3% t.o.v. 2019. De schok voor het beschikbaar inkomen, zal dus lager 
zijn dan die voor het BBP (Bruto Binnenlands Product), waar een daling verwacht 
wordt van 8 tot 9%. Doordat de personenbelasting een aangiftebelasting is, zal de 
derving voor de gemeente zich met een vertraging voordoen. De betalingen APB aan 
de gemeenten die betrekking hebben op het inkomstenjaar 2020, zullen door de FOD 
Financiën gestort worden in de periode september 2021 - augustus 2022. De periode 
september-december 2021 vertegenwoordigt daarbij 32% van het inkomstenjaar 
2020. De periode januari-augustus 2022 vertegenwoordigt daarbij 68% van het 
inkomstenjaar 2020.   

Voor 2021 en 2022 gaat het Federaal Planbureau er vanuit gaat dat er na de laatste 
in februari 2019, er geen nieuwe overschrijding van de spilindex zal komen in 2020 
en 2021. In het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Glabbeek hebben wij 
voor elk jaar een loonindexering met 1% ingecalculeerd. Deze minder sterke stijging 
van de personeelsuitgaven zal de verwachte APB-daling in 2021 en 2022 grotendeels 
compenseren.  

Het AGB heeft tussen maart en oktober 2020 heel wat minder inkomsten doordat ze 
haar zalen en de gemeentelijke sporthal niet kunnen exploiteren. Om deze verliezen 
van 2020 op te vangen zal er na een versoepelingen van de richtlijnen ingezet 
worden om de zalen in de toekomst op één weekend meer te verhuren. Dit doen we 
niet alleen om extra inkomsten te genereren, maar ook om tegemoet te komen aan 
de huurvragen. Eenmalige inkomsten uit het Vlaams coronafonds voor een bedrag 
van 102.471,16 euro.



De financiële impact van de coronacrisis en de gemeentelijke 
relancemaatregelen voor het OCMW, AGB en de gemeente Glabbeek voor 
2020 in cijfers:  

Extra uitgaven in 2020 door de coronacrisis: 

- Medisch beschermingsmateriaal voor de lokale zorgverstrekkers + aanleggen 
van een strategische stock als voorbereiding op een tweede piek = 42.800 euro

- Aankoop herbruikbare mondmaskers voor de bevolking en personeel van de 
gemeente = 31.548 euro

- Premies plexischermen voor de lokale handel = 15.000 euro
- Aankoop veiligheidsmateriaal voor de heropstart van de drie scholen in onze 

gemeente = 10.000 euro
- Aankoop veiligheidsmateriaal openbare gebouwen, openbare ruimten en 

gebouwen verenigingen = 5.000 euro
- Extra budget voor relancemaatregelen via het OCMW in 2020 = 30.000 euro
- Bijkomende relancemaatregelen voor de lokale middenstand, horeca en 

verenigingen = 21.075 euro

TOTAAL = + 155.423 euro meeruitgaven  

Minderuitgaven tussen maart en oktober 2020 door de coronacrisis: 

- Annulering gemeentelijke evenementen Glabbeek Wandelt, Glabbeek Herdenkt,
Glabbeek Loopt, Glabbeek Feest op 11 juli, bloesemweekend,
seniorennamiddag, Glabbeek Proeft, babyborrel huis van het kind, niet
verschenen gemeentelijk infoblad in april, de zwerfvuilactie en de
buitenspeeldag = - 49.800 euro

- Annulering schooluitstappen, schoolactiviteiten, busvervoer, jeugdboekenweek,
vakantiekampen en brochure Glabbeek Zomert = -30.700 euro

TOTAAL: - 80.500 euro minderuitgaven 

Minderuitgaven- en inkomsten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek 
door de coronacrisis tussen maart en oktober 2020: 

- Geen verhuur van de gemeentelijke sporthal, GC De Roos, evenementenhal
Hangaar 44 en PC Kapellen + gedeeltelijke derving van huurinkomsten cafetaria
gemeentelijke sporthal tussen maart en oktober 2020 = 52.150 euro

- Minderuitgaven van water- en energiekosten van de gemeentelijke zalen tussen
maart en oktober 2020 = – 5.000 euro

TOTAAL: - 47.150 euro minderontvangsten voor het AGB Glabbeek 

Hierdoor is er een extra gemeentelijke toelage via de gemeente aan het AGB 
Glabbeek van + 47.150 euro noodzakelijk in 2020.  

Ondersteuning via subsidies aan de verenigingen (binnen budget 2020) 

Doordat er door de coronacrisis geen activiteiten en werking is van onze verenigingen 
tussen maart en oktober 2020 zouden zij slechts recht hebben op maar 9.407,36 euro 
subsidies. Wij steunen onze verenigingen door hen toch de volledige gemeentelijke 
subsidies van 28.222 euro integraal uit te betalen in 2020.  

TOTAAL = 18.814,64 euro 



Gewijzigd financieel beeld van het gemeentebudget 2020: 

Oorspronkelijke AFM 2020 voor de coronacrisis = + 133.461,80 euro 

Gewijzigde AFM 2020 door de coronacrisis: + 113.859,96 euro* 
(*) Dit bedrag kan nog stijgen met 42.800 euro indien we een deel van de gemaakte kosten van medisch beschermingsmateriaal 
kunnen laten terug betalen door de federale en Vlaamse overheden  

De financiële impact van de coronacrisis voor het OCMW, AGB en de 
gemeente Glabbeek voor 2021 in cijfers  

- De daling van de APB voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020 zijn geraamd
op 2.129.439 euro) heeft een geraamde negatieve impact tussen – 31.941,59
euro en 63.883,18 euro.

- De minder sterke stijging van de personeelsuitgaven (personeelskosten
rekening 2018 = 3.478.111,51 euro) heeft een jaarlijks geraamde impact van
34.781,12 euro op de jaren 2020-2022 van het meerjarenplan.

2. Gemeentelijke relancemaatregelen

Gemeentebesturen zijn niet het laagste, ze zijn meer dan ooit het eerste 
bestuursniveau. Dit uitgangspunt blijkt in Corona-tijden meer dan ooit de realiteit te 
zijn. De gemeenten werden als eerste geconfronteerd met de gevolgen van het virus 
zonder wekenlang enige steun van de federalen en Vlaamse overheden te krijgen, en 
we hebben als kleine gemeente bewezen dat we over voldoende wendbaarheid, 
daadkracht en pragmatisme beschikten om snel in te spelen op de uitdagingen en 
oplossingen te zoeken. Het valt zelfs op dat kleinere gemeenten zelfs sneller hun 
crisisbeleid vorm gaven dan vele grotere gemeenten. Dit bewijst dat de pleidooien die 
regelmatig opduiken over gemeentefusies om zogenaamd de slagkracht van 
gemeenten te vergroten dus reinste larie is.  

De impact van de coronacrisis op het maatschappelijke leven zal ingrijpend zijn. Het 
is te vroeg om na te gaan hoe diep de gevolgen zich zullen laten voelen, maar 
vermoedelijk zullen we definitief een andere kijk hebben op een aantal zaken, zoals 
bijvoorbeeld hygiëne, privacy, ouderenzorg, publieke evenementen, en ga zo maar 
door. Deze nota met relancemaatregelen focust nu in de eerste plaats op een 
flankerend gemeentelijk relancebeleid op korte termijn (met hier en daar een reflectie 
naar de toekomst) om de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk op te vangen.  

De financiële parameters van onze budgetcontrole van mei 2020 tonen aan dat het 
gemeentebestuur als een goede huisvader ook in crisistijden een degelijk en 
onderbouwd financieel beleid voert en dat we ondanks een zeer daadkrachtig 
crisisbeleid en heel wat ondersteunende relancemaatregelen als gemeente zonder 
financiële kleerscheuren uit de crisis zullen komen en er zich dus geen besparingen 
opdringen. Maar de cijfers tonen ook aan dat als we ons ambitieus gemeentelijk 
investeringsbeleid tussen 2020-2025 blijven voeren zoals gepland, we geen marge 
hebben voor Sinterklaaspolitiek.  



Als gemeentebestuur blijven we bovendien ook bij onze belofte dat er ook deze 
legislatuur geen enkele belastingverhoging voor de inwoners zal doorgevoerd worden. 
Door een gedegen budgettaire monitoring van ons stevig financieel meerjarenplan 
2020-2025 zullen we zowel voor als na de coronacrisis geen enkel jaar in de rode 
cijfers gaan. We gaan dus geen belastingverlagingen doen of geld uitdelen, omdat 
Glabbeek bovendien door een doordacht investeringsbeleid intussen al jaren de 
laagste schuld per inwoner in de ruime regio heeft. Maar ook onze totale 
belastingdruk is en blijft één van de laagste in de regio, een huis bezitten is via de 
opcentiemen van de onroerende voorheffing zelfs ruim 25% goedkoper in Glabbeek 
dan in quasi alle andere buurgemeenten. Als je al heel laag zit qua belastingen dan 
kan je onmogelijk in crisistijden de belastingen doen dalen om populair over te komen 
bij de bevolking. Wij garanderen onze inwoners liever een degelijke dienstverlening 
en een stevig investeringsbeleid waarbij we fors investeren in ons dorp. Binnen de 
mogelijkheden van de begroting konden we toch een stevig budget van 165.000 euro 
of 31,13 euro per inwoner vrijmaken voor het aanpakken van de coronacrisis en ons 
relanceplan.  

1. Veiligheid voor alle inwoners
2. Zekerheid voor onze lokale economie, scholen en verenigingen
3. Solidariteit voor onze kwetsbaarste inwoners
4. Een zorgzaam dorpsleven van jong tot oud

1. Veiligheid

De gemeente Glabbeek zorgt voor alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen voor de 
gemeentelijke gebouwen die terug open gaan voor het publiek. Ook voor onze jeugd- 
en sportvoorzieningen zoals het skatepark, speeltuinen, gemeentelijke zalen, … zullen 
we bij heropening voorzien in voldoende veiligheid en toezicht indien noodzakelijk. 

De gemeente Glabbeek blijft permanent investeren in een eigen gemeentelijke stock 
van medisch beschermingsmateriaal. 

De gemeente zal de nodige juridische acties tegen de federale en Vlaamse overheid 
opstarten om de uitgaven van ons crisisbeleid zoals de aankoop van medisch 
beschermingsmateriaal voor de lokale zorgverstrekkers tijdens de eerste 6 weken van 
de coronacrisis terug te vorderen.  

2. Zekerheid

Voor ons lokaal economisch relancebeleid houden we rekening met twee voorname 
uitdagingen. We zorgen ervoor dat de veiligheidsmaatregelen enerzijds en de 
economische ondersteuning anderzijds, elkaar aanvullen en versterken. Voor alle 
bedrijven die open mochten blijven en ook alle bedrijven die door de versoepelingen 
van de coronamaatregelen mogen open gaan blijven we ondersteunen zodat ze een 
maximale veiligheid kunnen garanderen voor zichzelf, hun personeel en hun klanten. 
De gemeente lanceert voor de lokale middenstand de komende weken een campagne 
koop lokaal en samen met de gemeentelijke middenstandsraad en Unizo Hageland 

Het gemeentelijk relanceplan bestaat uit 4 pijlers: 



wordt na de coronacrisis een wedstrijdactie uitgewerkt om inwoners meer dan ooit te 
motiveren lokaal te kopen.  

En de gemeente zal na ook bij de heropstart van de horeca die zwaar getroffen wordt 
eveneens een wedstrijdactie uitwerken om inwoners maximaal bij hen te laten 
consumeren. Met deze initiatieven zorgen we voor een gerichte injectie in onze lokale 
middenstand en horeca.  

Voor alle scholen op het grondgebied van onze gemeente blijven we ook in de 
toekomst dezelfde ondersteuning voor veiligheid en opvang garanderen zoals we 
voorzien voor onze gemeenteschool. Tijdens de grote vakantie willen we een 
zomerschool organiseren met Vlaamse subsidies, het subsidiedossiers werd hiervoor 
intussen reeds ingediend.  

Voor alle verenigingen zorgen we dat hun inkomsten via gemeentelijke subsidies ook 
in 2020 gegarandeerd blijven. Want door het wegvallen van hun werking en 
activiteiten tussen maart en oktober 2020 zouden deze inkomsten terugvallen op 
amper één derde van de jaarlijkse subsidies voor jeugd, sport en cultuur. We 
verhogen éénmalig de subsidies met 11.075 euro middenstandscheques. 

De gemeente voorziet een reclamebudget voor extra aankondigingen van activiteiten 
van de verenigingen bij hun heropstart na de coronacrisis via extra pagina’s in het 
gemeentelijk infoblad. 

Net zoals de lokale middenstand zullen verenigingen die opnieuw heropstarten 
kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente voor hygiëne en 
veiligheidsmaatregelen. 

3. Solidariteit

Mensen in een kwetsbare situatie dreigen het meest te worden geraakt door deze 
coronacrisis. Ze beschikken dikwijls niet over de nodige marge om een gepast 
antwoord te bieden op de acute problemen die zich nu stellen. Sommige gevolgen 
laten zich meteen voelen en vragen om oplossingen op korte termijn, zoals 
bijvoorbeeld de stijging van de steunaanvragen bij het OCMW, de mogelijke toename 
van aanvragen voor voedselpakketten en de isolatie van oudere mensen. Andere 
gevolgen zullen zich eerder op middellange en lange termijn laten voelen, zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen van de economische crisis, de leerachterstand bij kinderen 
uit meer kwetsbare gezinnen, de langdurige stress en de verslechtering van de 
geestelijke gezondheid. Elke inwoner heeft recht op maatschappelijke 
dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit is een basisprincipe uit 
onze welvaartsstaat en is de expliciete opdracht van het OCMW (artikel 1 van de 
OCMW-wet). Deze dienstverlening voorzien is voor ons dus een absolute kerntaak 
van ons OCMW.  

We voorzien in verhoogde budgetten voor onze kwetsbaarste inwoners zodat we een 
antwoord kunnen bieden op elke bijkomende hulpvraag door de coronacrisis. En onze 
thuisdiensten zetten maximaal in op monitoring van vereenzaming bij oudere 
inwoners. Binnen het OCMW-budget wordt er in 2020 een tijdelijk noodfonds 
aangelegd voor het toekennen van terugvorderbare steun of renteloze leningen aan 
zelfstandigen die in acute financiële nood zouden terechtkomen die enkel te wijten is 



aan de coronacrisis. Elke aanvraag wordt grondig onderzocht door de sociale dienst 
en de toewijzingen gebeuren door het bijzonder sociaal comité van de sociale dienst. 

4. Zorgzaamheid

De gemeente zal ook deze zomer binnen de geldende richtlijnen een vakantiewerking 
voor de jeugd uitwerken. Daarnaast lanceren we via de jeugddienst meerdere nieuwe 
ontspanningsinitiatieven en een aangepaste vakantiewerking voor onze allerjongste 
inwonertjes. We beslisten intussen al om voor alle 6 tot 12 jarigen doeboeken aan te 
kopen. Deze doeboekjes werden samengesteld door Bataljong, een overkoepelend 
orgaan voor jeugdwerking en staat vol met ideeën, spelletjes, … om in de zomer te 
doen. Deze boekjes kosten 3 euro per kind en we stellen deze ter beschikking aan de 
383 kinderen in Glabbeek tussen 6 en 12 jaar. Daarnaast werkten we gratis 
themawandelingen uit zoals de slimste inwoner van Glabbeek (voor gezinnen), een 
dierenzoektocht voor de allerkleinsten, een sportquiz en een spannende 
crimiwandeling: de moord op de burgemeester. En bij slecht weer gaan we 
escaperooms verhuren. Deze zal de jeugddienst verhuren voor 5 euro en in ons 
aanbod voorzien we 2 escaperooms vanaf de leeftijd van 10 jaar, 11 escaperooms 
vanaf de leeftijd van 12 jaar en 1 escaperoom vanaf de leeftijd van 16 jaar.  

De gemeente zal volgens de richtlijnen van het nationaal crisiscentrum tijdens de 
grote vakantie noodopvang aanbieden voor de kinderen van ouders die geen 
thuiswerk kunnen doen. 

De gemeente stelt locaties in openlucht met de nodige hygiëne en 
veiligheidsmaatregelen ter beschikking voor de opstart van sportieve evenementen. 

De gemeente heeft een speelstratenreglement dat we in deze tijden meer dan ooit 
aanmoedigen bij onze inwoners, mits rekening te houden met de geldende richtlijnen. 

De dienst vrije tijd werkt momenteel aan een alternatief ontspanningsaanbod voor na 
de versoepeling van de maatregelen waarbij alle inwoners op een laagdrempelige 
wijze kunnen anticiperen.  

De gemeente blijft zorgen dat huwelijken en begrafenissen via livestreaming kunnen 
gebeuren zolang er maar een maximaal aantal personen hierbij aanwezig mag zijn. 

Het gemeentebestuur blijft maximaal dienstbaar voor alle inwoners met vragen en 
problemen. 

Glabbeek, 22 mei 2020 

Peter Reekmans, burgemeester 




