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1. Voorwoord   
AGB Maldegem, samen met de gemeente en het OCMW zijn één van de lokale besturen die 

al in 2019 start met de nieuwe BBC-regels.  

Er werd hiervoor goedkeuring verleent door de Minister op 26 juni 2018. D.w.z. dat de regels 

van de nieuwe beleids -en beheerscyclus 2020 en het decreet Lokaal bestuur inzake het 

meerjarenplan reeds van toepassing zijn op dit meerjarenplan 2019.  

 

Er werd een éénjarig meerjarenplan voor 2019 opgemaakt. Dat éénjarig meerjarenplan 

vervangt het budget voor 2019 en bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 

voor 2019 met de bijhorende ramingen en kredieten voor dat jaar. Minstens 1 

meerjarenplanaanpassing moet er opgemaakt worden.  

 

Bijzonder is dat de gemeente en het OCMW geen afzonderlijke planningsdocumenten meer 

opmaken. Het AGB moet nog steeds afzonderlijk rapporteren.  

 

De nieuwe regelgeving beoogt toegankelijker beleidsrapporten, waar meer info is voor 

raadsleden en bestuurders over acties en actieplannen, minder schema’s die minder 

complex en technisch zijn. De kredietbewaking is soepeler doordat de kredieten niet meer 

gekoppeld worden aan de beleidsdomeinen, investeringsenveloppes en prioritaire 

beleidsdoelstellingen. Er wordt niet meer gesproken over een budget en budgetwijziging, 

alleen van een meerjarenplan en meerjarenplanaanpassing. Door de soepelere 

kredietbewaking zal er maar een beperkt aantal aanpassingen per jaar door de raad moeten 

worden vastgesteld, maar altijd minstens 1. Deze moet de cijfers van de jaarrekening 2018 

bevatten. 

 

Elk jaar moet er ten laatste in september een opvolgingsrapportering voor de raad ter 

beschikking zijn. Deze bevat minstens de volgende elementen: 

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan; 

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 

lopende jaar; 

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak 

van het meerjarenplan of de aanpassing ervan; 

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s. 

 

Deze meerjarenplanaanpassing bevat enkele wijzigingen in exploitatie en in de 

investeringen. Het financieel evenwicht wordt behaald waarbij voor 2019 het geraamde 

beschikbaar budgettair resultaat 161.270,50 euro bedraagt en een autofinancieringsmarge 

van -227.295,63 euro. Deze laatste is negatief, maar dit leidt niet tot liquiditeit tekorten. In 

tegendeel, de liquiditeiten zijn meer dan voldoende, waardoor er ruimte is om de gemeente 

minder prijssubsidie te laten betalen in 2019, zodat de liquiditeiten op een normaal niveau 

komen.  

 

Wij wensen u een aangename lectuur.  

 

Maldegem, 30 oktober 2019 

 

Marleen Van den Bussche – Voorzitter   
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2. Strategische nota 
 

 

Algemeen  

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem heeft ervoor gekozen om de nieuwe BBC-regels 

vanaf 2019 toe te passen. Dit betekent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem een 

eenjarig strategisch meerjarenplan voor 2019 vaststelt. Dit eenjarig meerjarenplan vervangt 

het budget 2019 en bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 met 

bijhorende ramingen en kredieten.  

 

Het eenjarig strategisch meerjarenplan is opgebouwd uit een strategische nota, een 

financiële nota en een toelichting. 

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het geplande 

beleid van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem.  

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem heeft ervoor gekozen om zonder prioritaire 

acties te werken. In principe dienen er dus geen acties opgenomen te worden in de 

strategische nota.  

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, met 

bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de digitale 

documentatie van dit rapport bij de beslissing van de raad.  
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3. Financiële nota  
 

De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing bestaat uit: 

 

Het financieel doelstellingenplan (M1) 

De staat van het financieel evenwicht (M2) 

Het overzicht van de kredieten (M3). 

 

 

Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan 

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdoelstelling en voor elk jaar waarop het 

meerjarenplan betrekking heeft: 

• het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire 

beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota);  

• het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (niet 

prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid).  
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Schema M2 - De staat van het financieel evenwicht 

 

De BBC methodologie streeft geen dubbel evenwichtscriterium na voor AGB’s: 

 

• Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0. 

• Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet NIET positief zijn bij AGB’s in 

het laatste jaar van het origineel meerjarenplan. 
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Schema M3 - Overzicht van de kredieten 

 

Dit schema geeft de kredieten weer voor de uitgaven en de ontvangsten. Het is op dit niveau dat de kredietbewaking van belang is. Indien één 

van die cijfers zou moeten wijzigen, dan is er een aanpassing van het meerjarenplan nodig.  
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De exploitatie uitgaven worden verhoogd met 30.341 euro. Dit is te wijten aan de presentiegelden voor de raadsleden en de leden van het 

directiecomité (+12.607 euro) aangezien dit niet voorzien was in het origineel meerjarenplan 2019. Daarnaast zijn de software kosten hoger 

door de start met het CAAS pakket voor het inlezen van de aankoopfacturen in de boekhouding. Omwille van fiscale optimalisatie wordt de 

factuur voor alle entiteiten in het AGB geboekt, en het deel gemeente en OCMW wordt dan door gefactureerd.  

De onderhoudskosten van de sporthal zijn hoger door een speciaal onderhoud aan de scheidingswanden. De onderhoudskosten voor het 

zwembad dalen dan weer door verlaging van het aantal uren poetsen door een externe firma.  

Er werd een extra krediet van 10.000 euro voorzien voor de erelonen van de advocaat in het geschil inzake lek. 

 

De exploitatie ontvangsten dalen door een verkeerde inschatting in het budget met betrekking tot de facturatie van het gebruik van de sporthal 

door de gemeente. 

 

De investeringsuitgaven dalen. De uitleg hiervoor kan men terugvinden achteraan in de boek bij het overzicht van de investeringen. 

 

Aangezien de investeringsuitgaven dalen, kan de toegestane lening van de gemeente aan het AGB Maldegem verlaagd worden naar 170.000 

euro. 
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4. Toelichting 
 

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het 

ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken 

een beslissing te kunnen nemen. 

De toelichting bestaat uit: 

 

• een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1); 

• een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2); 

• de investeringsprojecten (schema T3); 

• een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4); 

• een overzicht van de financiële risico’s: een omschrijving van de financiële risico’s die 

het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur 

beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;  

• een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de 

opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het 

vorige beleidsrapport. 

• overzicht van de beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen 

• overzicht van de budgethouders 

• overzicht van de beleidsitems en beleidsdomeinen 

• overzicht van de investeringen 

 

Alle documentatie is terug te vinden op https://www.maldegem.be/beleid-budget 
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Schema T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar 

functionele aard  
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Schema T2 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar 

economische aard 
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Schema T3 Investeringsprojecten 

Er zijn geen prioritaire acties, en dus moeten er geen investeringsprojecten worden 

gerapporteerd. 

 

In 2019 is er voor sporthal MEOS een investeringskrediet voorzien voor de optimalisatie van 

het sanitair van de kleedkamers en de WC’s.  

 

In het zwembad zijn investeringskredieten voorzien voor het aanpassen kleedkamer voor 

mindermobiele personen, voor het nieuw chloorgassysteem en voor de aanbouw in functie 

van nieuwe installatie vloeibaar chloorgas en voor de inrichting van de cafetaria van het 

zwembad. 

 

Zie detail overzicht investeringen in toelichting. 
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Schema T4 Overzicht van de evolutie van de financiële 

schulden 

De financiële schulden in het schema T4 geven een overzicht van alle financiële schulden 

ten laste van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem en ten laste van derde.  

De evolutie geeft een zicht op: 

• Nieuwe leningen 

• Vervroegde aflossingen 

• Periodieke aflossingen en intresten (periodieke leningslasten). 
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2017 2018 2019

4.145.715,14 3.869.334,14 3.592.953,14

0,00 0,00 0,00

276.381,00 276.381,00 276.381,00

3.869.334,14 3.592.953,14 3.316.572,14

133.323,70 124.283,56 115.243,40

409.704,70 400.664,56 391.624,40

2017 2018 2019

3.207.575,72 3.170.707,03 3.133.838,34

0,00 0,00 0,00

36.868,69 36.868,69 36.868,69

3.170.707,03 3.133.838,34 3.096.969,65

0,00 0,00 0,00

36.868,69 36.868,69 36.868,69

2017 2018 2019

300.344,52 395.291,96 413.950,73

212.541,97 145.985,67 170.000,00

117.594,52 127.326,90 161.326,92

395.291,96 413.950,73 422.623,81

0,00 0,00 0,00

117.594,52 127.326,90 161.326,92

2017 2018 2019

7.653.635,38 7.435.333,13 7.140.742,21

212.541,97 145.985,67 170.000,00

430.844,21 440.576,59 474.576,61

7.435.333,13 7.140.742,21 6.836.165,60

133.323,70 124.283,56 115.243,40

564.167,91 564.860,15 589.820,01

E. Financiële schulden op  31 december (A+B-C-D)

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F)

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F)

Totaal financiële schulden ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. Periodieke aflossingen

Toegestane leningen gemeente

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. Periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op  31 december (A+B-C-D)

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F)

E. Financiële schulden op  31 december (A+B-C-D)

Financiële schulden BNP ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. Periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op  31 december (A+B-C-D)

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F)

Erfpacht schulden ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. Periodieke aflossingen
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Financiële risico’s 

 

De financiële risico’s betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico’s die een 

bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin 

zitten niet de klassieke financiële risico’s die we beheren vanuit het organisatiebeheersing 

systeem.  

 

Risico’s inzake het schuldbeheer: 

• het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-

omgeving; 

• het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen 

en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving; 

• Er worden geen nieuwe bankleningen opgenomen en de lopende leningen zijn zeer 

vast waardoor er geen herziening is van de interest en er dus geen risico’s is. 

Maatregelen: 

• Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de 

krediet portefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele 

besparingen te bekomen, of minder risico’s in te bouwen door bijvoorbeeld een 

vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen. 

• Alle leningen hebben een vaste rentevoet. 

 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten: 

• Borgstellingen: de gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem 

(3.592.953 euro per 31/12/2018)  

• Toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling): er zijn enkel toegestane 

leningen t.a.v. het AGB Maldegem 

 

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven en ontvangsten: 

• Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 1.5% bij de uitgaven 

indien nodig.  

• Het debiteuren risico is het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan 

voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de financiële dienst, en waar nodig 

tijdig actie ondernomen. 

 

Risico’s inzake geschillen 

• Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor 

een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. 

De kosten voor herstel werden alsnog voorzien in het budget van het AGB, zodat 

dit zo snel als mogelijk kan hersteld worden. Een mogelijke recuperatie werd nog 

niet opgenomen. De gemeente financiert het AGB Maldegem via een toegestane 

lening. Er zijn ook kredieten voorzien voor de advocaat. 
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De grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor 

de opmaak van het meerjarenplanaanpassing  

Dit deel is een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor 

de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige 

beleidsrapport. 

 

Er werden in deze aanpassing van het meerjarenplan geen nieuwe assumpties opgenomen  

Het plan bevat zodoende geen nieuwe beleidskeuzes en bouwt voort op vorig 

meerjarenplan.  

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem werd in 2004 opgericht met als maatschappelijk 

doel het beheer en de exploitatie van de infrastructuren met sportieve, culturele, educatieve 

en/of toeristische bestemming en van de infrastructuren voor ontspanning, voor jeugd-, 

sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten van de gemeente Maldegem. Het AGB 

Maldegem heeft verder als doel het realiseren van sportieve, culturele, recreatieve, jeugd-, 

verzorgende, educatieve, wetenschappelijke en/of sociale projecten in opdracht van de 

gemeente Maldegem. 

 

Momenteel is het AGB Maldegem verantwoordelijk voor: 

• het beheer van de sporthal Meos; 

• het zwembad Sint-Anna; 

• de parkcross. 

 

Sinds 2016 is er een onderhoudscontract algemene waarborg voor de sporthal MEOS, 

waarbij alle technische installaties door een extern bedrijf worden onderhouden. Dit houdt 

in dat er minder risico is op falende technische installaties en minder inzet van eigen 

personeel.  

 

Sinds 2016 werd het onderhoudscontract algemene waarborg hernieuwd voor het zwembad 

Sint-Anna, waarbij alle technische installaties door een extern bedrijf worden onderhouden.  

Sinds 2015 wordt het zwembad door een externe firma gepoetst. 

 

De eerste Parkcross werd georganiseerd in 2007 in het Maldegemse Sint-Annapark. Het 

gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf Maldegem stapten vanaf 2017 mee in 

een nieuw samenwerkingsverband met nog vijf andere crossen waarbij de wedstrijden live 

worden uitgezonden op VTM. De crossen bundelen hun krachten nu onder de naam Ethias 

Crossen. Het AGB krijgt een tegemoetkoming van 20.000 euro, maar moet hiermee hogere 

startgelden voor de renners financieren alsook de huur van grote LED schermen, meer 

catering voor VIP’s,… 
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De ontvangsten bestaan enerzijds uit de opbrengsten van gebruikers en anderzijds uit de 

prijssubsidie verkregen van de gemeente. De prijssubsidie voor 2019 voor het zwembad 

wordt berekend door het tarief van de gebruiker te vermenigvuldigen met 3, en deze voor 

de MEOS te vermenigvuldigen met 5. Vanaf 1 december wordt het tarief van de gebruiker 

voor MEOS vermenigvuldigd met 6 euro. In voorgaande jaren waren deze prijssubsidie 

factors hoger, omdat er een overgedragen verlies was dat moest zijn weggewerkt tegen eind 

2018. In het huidig meerjarenplan werd het boekhoudkundig resultaat genomen als 

sluitpost voor het berekenen van de prijssubsidies. Het AGB Maldegem mag immers geen 

boekhoudkundig verlies hebben volgens de BTW-administratie. 

 

De exploitatie-uitgaven werden samen met de budget verantwoordelijken geraamd. 

 

In 2019 is er voor sporthal MEOS een investeringskrediet voorzien voor de optimalisatie van 

het sanitair van de kleedkamers en de WC’s.  

In het zwembad zijn investeringskredieten voorzien voor het aanpassen kleedkamer voor 

mindermobiele personen, voor het nieuw chloorgassysteem en voor de aanbouw in functie 

van nieuwe installatie vloeibaar chloorgas. Daarnaast wordt vanaf november 2019 de 

cafetaria van het zwembad opnieuw in gebruik genomen. Hiervoor zijn ook een aantal 

investeringskredieten voorzien. 

 

De exploitatie uitgaven worden verhoogd met 30.341 euro. Dit is te wijten aan de 

presentiegelden voor de raadsleden en de leden van het directiecomité (+12.607 euro) 

aangezien dit niet voorzien was in het origineel meerjarenplan 2019. Daarnaast zijn de 

software kosten hoger door de start met het CAAS pakket voor het inlezen van de 

aankoopfacturen in de boekhouding. Omwille van fiscale optimalisatie wordt de factuur 

voor alle entiteiten in het AGB geboekt, en het deel gemeente en OCMW wordt dan 

doorgefactureerd.  

De onderhoudskosten van de sporthal zijn hoger door een speciaal onderhoud aan de 

scheidingswanden. De onderhoudskosten voor het zwembad dalen dan weer door 

verlaging van het aantal uren poetsen door een externe firma.  

Er werd een extra krediet van 10.000 euro voorzien voor de erelonen van de advocaat in 

het geschil inzake lek. 

 

De exploitatie ontvangsten dalen door een verkeerde inschatting in het budget mbt de 

facturatie van het gebruik van de sporthal door de gemeente. 

 

De investeringsuitgaven dalen. De uitleg hiervoor kan men terugvinden achteraan in de 

boek bij het overzicht van de investeringen. 

 

Aangezien de investeringsuitgaven dalen, kan de toegestane lening van de gemeente aan 

het AGB Maldegem verlaagd worden naar 170.000 euro. 
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Overzicht van alle beleidsdoelstellingen 

 

Er zijn geen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties in het meerjarenplan 2019 van 

het AGB Maldegem opgenomen. Er zijn enkel kredieten voor het gelijkblijvend beleid. 
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Overzicht van de budgethouders 

 

Hierna volgt een overzicht van de budgethouders. 

 

Hoofdbudgethouder: directiecomité 

 

Er is een delegatie van budgethouderschap van de hoofdbudgethouder naar de algemeen 

directeur over de volgende items: 

 

In het kader van de aankoopprocedure.   

 

❖ Exploitatie uitgaven van niet prioritaire acties tot een bedrag van 5.000 euro exclusief 

BTW 

- de budgethouder kan bestelbonnen goedkeuren 

- de budgethouder keurt de facturen goed voor betaling. 

- de budgethouder mag alleen een verbintenis aangaan op grond van een 

goedgekeurd krediet 

❖ De algemeen directeur kan zijn budgethouderschap verder delegeren aan 

personeelsleden via een apart delegatiebesluit 

- financieel directeur voor haar afdeling 

- managementteamleden verantwoordelijk voor een afdeling 
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Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsitems 
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Overzicht van de investeringen 

 

 

Entiteitactie BI BI omsch

Bud

get omschrijving INVESTERING

 Origineel

Budget 2019  overdracht 

 IKA1 

+wijzigingen 

 Budget na OVH-

IKA  IKA 3  BUD na IKA 3 

 aanpassing 

MJP  MJP W1 
 Motivering 

AGB GBB-AGB 0742-01 Sporthal MEOS CJ beschermmatten sportvloer 12.500,00                  1.884,91              -1.884,91                   12.500,00                  12.500,00                  -12.500,00        -                       niet meer, oude kunnen ook nog gebruikt worden 

AGB GBB-GBH 0742-01 Sporthal MEOS SB aanpassingswerken sanitair 103.000,00                -                        103.000,00                103.000,00               -50.000,00        53.000,00           gunning lager 

AGB GBB-GBH 0742-02 Zwembad SB

aanpassingswerken gebouw voor nieuwe 

installatie 150.000,00                -                        -67.730,72                 82.269,28                  54.615,63           136.884,91               -54.615,63        82.269,28          

 minder ruwbouwwerken - extra herstel afvoer sanitair 

kruipkelder (vernieuwing) - relighting zwembadhal 

AGB GBB-GBH 0742-02 Zwembad SB studie installaties zwembad 10.000,00           -10.000,00                 -                               -                              -                      
 studie chloorgas niet nodig, mag dit voor studie relighting 

zwembadhal 

AGB GBB-GBH 0742-02 Zwembad SB Middenspanningcabine - installaties gebouw 3.416,00                     13.651,31           -1.600,00                   15.467,31                  15.467,31                  15.467,31          

AGB GBB-GBH 0742-02 Zwembad SB zwembad ombouw chloorgasinstallatie 50.000,00                  -                        50.000,00                  50.000,00                  -5.450,00           44.550,00           gunning lager 

AGB GBB-ICT 0111-00 Fiscale en financiële dienstenBC eenmalige vergoeding BBC2020 3.221,82                     -                        4.600,00                     7.821,82                     7.821,82                    7.821,82            

AGB GBB-GBH 0742-02 Zwembad BC vervangingsinvesteringen hardware 3.000,00              -3.000,00                   -                               -                              -                      

AGB GBB-GBH 0742-08 Cafetaria ZwembadSB Aanpassingswerken cafetaria zwembad -                               25.000,00           25.000,00                  25.000,00          

AGB GBB-ICT 0119-01 ICT BC vervangingsinvesteringen hardware 3.000,00                     3.000,00                     3.000,00                    -3.000,00           -                       niet nodig 

AGB GBB-FIN 0111-01 nog te speciefieren kredietenDI2 nog te speciefieren kredieten 79.615,63                  79.615,63                  -79.615,63         -                              -                      

Totaal 325.137,82                28.536,22           -                               353.674,04                -                       353.674,04               -125.565,63      228.108,41       


