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Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire journaalnummer: 2019005010

MOTIVERING VAN DE
WIJZIGING VAN HET BUDGET:
PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

Motivering van de wijzigingen van het budget
Omgeving en openbare ruimte
2019140089

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam
onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.
De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en
de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.
Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen
in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene
longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de
principes Harmonisch Park- en Groenbeheer.

G

2019140017

2019140385

Uitvoerende dienst : Jeugd (JEU)

- 402030

G 2019/2201000/70/0750/01 I Uitrusting
terreinen (aanschaffingswaarde)

172.917,50 €

Jeugd (JEU)

BW: (BW)

R

4.000,00 €

Hypecourt en slackline

176.917,50 €

Totaal wijzigingen

E
I

4.000,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

Totaal

Stadsbestuur Mechelen

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
0,00 €
0,00 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven
Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2019140100

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele
nieuwbouwprojecten.
De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.

- 304000

2019140110

2019140761

G

G 2019/7405130/70/0700/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Musea/Musea

0,00 €

Musea & Erfgoed

BW: (BW)

R

2.420,00 €

Extra toelage Toerisme Vlaanderen voor
Bourgondisch Paleis. Cbs. 26/08/2019 pt. 33

2.420,00 €

Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame,
multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek.

2019140900

G

Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten

- 602000

G 2019/2210000/70/0703/01 I Gebouwen/
Openbare bibliotheken/Openbare
bibliotheken

4.055.657,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

153.027,00 €

Predikherenklooster: btw optimalisatie. Cbs.
26/08/2019 pt. 33

4.208.684,00 €

- 505010

G 2019/2610000/70/0703/01 I Gebouwen overige materiële vaste activa/Openbare
bibliotheken/Openbare bibliotheken

19.525.000,00 €

Vastgoedbeheer

BW: (BW)

R

1.587.000,00 €

Aanpassing verkoop Prediherenklooster aan AGB
MAC. Cbs. 26/08/2019 pt. 33

21.112.000,00 €
2019140111

Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.
De stad regisseert het lokaal beleid kinderopvang en focust hierbij op een sterk en
volledig netwerk.
De regiefunctie rond een lokaal beleid voor kinderopvang is uitgewerkt onder de
vorm van een lokaal overleg, het Centrum voor Kinderopvang en de ondersteuning
van initiatieven van derden.
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 402041

G 2019/7405040/40/0945/01 E Specifieke
werkingssubsidies: personeel/
Kinderopvang/Algemene administratie
kinderopvang

0,00 €

Regie kinderopvang

BW: (BW)

R

Subsidie Kind en Gezin voor de aanwerving van
halftijds administratief medewerker voor 6 maand
voor het Lokaal Loket Kinderopvangwijzer Mechelen.
Cbs. 26/08/2019 pt. 55

13.200,00 €

13.200,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
0,00 €
15.620,00 €

I

0,00 €

1.740.027,00 €

A

0,00 €

0,00 €

Totaal

0,00 €

1.755.647,00 €

Totalen wijzigingen
Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
0,00 €
15.620,00 €
E
4.000,00 €
1.740.027,00 €
I
0,00 €
0,00 €
A
Totaal
4.000,00 €
1.755.647,00 €
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Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire journaalnummer: 2019005010

MOTIVERING VAN DE
WIJZIGING VAN HET BUDGET:
OVERIGE DOELSTELLINGEN

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

Motivering van de wijzigingen van het budget
Omgeving en openbare ruimte
Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor
duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige
uitdagingen.

2019140001

De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een
meerwaarde voor de hele omgeving.

2019140005

G

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site 'Tinel actief.

2019140260

Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling

- 503050

G 2019/6130350/50/0610/01 E Studies,
ontwerp, schattingen/
Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing
en stadsontwikkeling

15.000,00 €

Stadsontwikkeling

BW: (BW)

R

Tinelsite: 2 Tijdelijke mobiele afvalcontainers compensatie. Cbs. 26/08/2019 pt. 23

-5.300,00 €

9.700,00 €

- 503050

G 2019/7450080/50/0610/01 E recuperatie
van kosten: andere/Gebiedsontwikkeling/
Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

0,00 €

Stadsontwikkeling

BW: (BW)

R

1.581,00 €

Tinelsite: 2 Tijdelijke mobiele afvalcontainers bijdrage projectontwikkelaar. Cbs. 26/08/2019 pt. 23

1.581,00 €

Mechelen faciliteert de restauratie en ontwikkeling van het 'Hof van Cortenbach'.

G

2019140262

G

2019140271

Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling

- 503050

G 2019/2210007/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in
aanbouw/Gebiedsontwikkeling/
Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

134.250,20 €

Stadsontwikkeling

BW: (BW)

R

Aanleg Cortenbachplein: meerkosten met
compensatie uit eindafrekeningen en herzieningen

37.350,00 €

171.600,20 €

Mechelen faciliceert de realisatie van 'nieuwe woongebieden'.
Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling

- 503050

G 2019/2140000/50/0610/01 I Plannen en
studies/Gebiedsontwikkeling/
Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

15.637,35 €

Stadsontwikkeling

BW: (BW)

R

Winketkaai: archeologisch onderzoek

-13.137,00 €
2.500,35 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
G

Voor panden en gronden van strategisch belang is de eigendomsverwerving
voorbereid of uitgevoerd via aankoop, onteigening of grondafstand.

2019140457

Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten

- 602000

G 2019/2210000/50/0620/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid
voor wonen/Vastgoedontwikkeling,
patrimoniumverrichtingen en
infrastructuuringrepen voor woningen

90.000,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

Afbraak Zelestraat

28.000,00 €
118.000,00 €
2019140006

Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en
bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.

2019140011

De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken
en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het
nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige
verkeersstromen.
G

Mechelen voert een ondernemingsvriendelijk en klantvriendelijk taxibeleid.

2019140075

Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning &
mobiliteit

- 503040

G 2019/6490204/30/0500/01 E Bijdrage in
de werkingskosten:
Derdebetalersregelingen openbaar
vervoer/Handel en middenstand/Handel,
horeca en consumenten

10.000,00 €

Ruimtelijke planning & mobiliteit

BW: (BW)

R

Taxicheques: bijkrediet + drukkosten
Verschuiving: U 2019140483 2019/6130295/50/0600/02 Werkingskosten: prestaties
door derden/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke
Planning en Mobiliteit - 503040

6.000,00 €

16.000,00 €
2019140012

De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer.
Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar
vervoer.

G

2019140483

Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning &
mobiliteit
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 503040

G 2019/6130295/50/0600/02 E
Werkingskosten: prestaties door derden/
Ruimtelijke planning/Ruimtelijke
Planning en Mobiliteit

100.175,00 €

Ruimtelijke planning & mobiliteit

BW: (BW)

R

-6.000,00 €

Taxicheques: bijkrediet + drukkosten
Verschuiving: U 2019140075 2019/6490204/30/0500/01 Bijdrage in de
werkingskosten: Derdebetalersregelingen openbaar
vervoer/Handel en middenstand/Handel, horeca en
consumenten - 505040

94.175,00 €

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De
publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd
en onderhouden.

2019140007

2019140016

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.
Via een afkoppelingsbeleid realiseert Mechelen de maximale scheiding van
regenwater en afvalwater.

G

2019140875

G

2019140876

Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000

G 2019/2281107/50/0310/01 I Overige
onroerende infrastructuur - pompstations
(activa in aanbouw)

25.000,00 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

-5.000,00 €

IBA's: budget verschuiven naar onderhoud IBA's

20.000,00 €

Mechelen onderhoudt en legt waterlopen, waterleidingen, rioleringen en kolken
heraan.
Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000

G 2019/6150100/50/0310/01 E openbaar
domein: onderhoud en herstelling/Beheer
van regen- en afvalwater/
Rioleringssystemen en
afvalwaterbehandeling

5.000,00 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Onderhoud IBA's: budget verschuiven van investering
IBA's

5.000,00 €

10.000,00 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 603000

G 2019/6150300/50/0200/02 E Openbaar
domein: Benodigdheden voor
groenonderhoud en herstelling/Wegen/
Beheer en projecten openbaar domein
(zonder riolering)

2.500,00 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Heropname bb. 2018027471 - reparatie fontein
stadsheimelijkheid

2.775,00 €

5.275,00 €

Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.
Mechelen plaatst en onderhoudt de nodige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

2019140018

G

2019140864

G

2019140878

G

2019140901

Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten administratie

- 604000

G 2019/2240007/50/0200/04 I Wegen
(activa in aanbouw)

174.240,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

Mobiliteit Mechelen-Zuid: verkeersmaatregelen op
Europalaan en Molenweide. Cbs. 26/08/2019 pt. 48

34.420,00 €

BW: (BW)

R

Fietszone Mechelse binnenstad: aanbrengen
wegmarkeringen poorten. Cbs. 02/09/2019 pt. 47

33.000,00 €

241.660,00 €

- 604000

G 2019/2250000/50/0200/04 I Overige
infrastructuur betreffende de wegen
(aanschaffingswaarde)/Wegen/
Verkeerssignalisatie

354.214,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

Fietszone Mechelse binnenstad: plaatsen
verkeerssignalisatie. Cbs. 02/09/2019 pt. 47

10.000,00 €

364.214,00 €

Mechelen bestrijdt sneeuw en ijzel.
Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten administratie

- 604000

G 2019/6150650/20/0119/01 E Openbaar
domein: benodigdheden
sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/
Overige algemene diensten/
Administratie en stockbeheer
uitvoeringsdiensten

26.517,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

Aankoop strooizout

20.000,00 €
46.517,00 €

Het onderhoud van het openbaar domein is een continu aandachtspunt, dat integraal
en wijkgericht wordt aangepakt.

Stadsbestuur Mechelen
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 604000

G 2019/6130295/20/0119/01 E
Werkingskosten: prestaties door derden/
Overige algemene diensten/
Administratie en stockbeheer
uitvoeringsdiensten

0,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

Ledigen bladerbakken

27.000,00 €

BW: (BW)

R

Bewateren vaste planten tijdens hittegolf. Cbs.
24/06/2019 pt. 67

25.000,00 €

52.000,00 €
2019140216

Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk
aangelegd.
Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden,
buurtparkings, verkeersremmers, schoolomgevingen, zone 30, straten en pleinen
worden heraangelegd.

G

2019140495

Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000

G 2019/2140007/50/0200/02 I Plannen en
studies (activa in aanbouw)/Wegen/
Beheer en projecten openbaar domein
(zonder riolering)

199.879,81 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen.
Compensatie

-4.823,00 €

195.056,81 €

- 603000

G 2019/2240007/50/0200/02 I wegen
(activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en
projecten openbaar domein (zonder
riolering)

66.094,13 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Aanleg Cortenbachplein. Verschuiving van
eindafrekeningen en herzieningen

-24.212,00 €

41.882,13 €

- 603000

G 2019/6130250/50/0200/02 E
Benodigdheden voor technisch
onderhoud en herstelling materieel/
Wegen/Beheer en projecten openbaar
domein (zonder riolering)

20.877,62 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Ontsluiting ziekenhuis: Sturing verkeerslichten mits
omzetting van investeringtoelage aan Emmaüs

20.878,00 €

41.755,62 €

Stadsbestuur Mechelen
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- 202000

G 2019/6640000/50/0200/02 I
Investeringssubsidie ontsluiting
ziekenhuis

109.875,36 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Ontsluiting ziekenhuis: Investeringstoelage aan
Emmaüs vzw omzetten in exploitatiekost voor sturing
verkeerslichten

-20.878,00 €

88.997,36 €
2019140009

De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar
klimaatneutraliteit.

2019140027

De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te
leven en te produceren.
Mechelen ondersteunt Mechelen Klimaatstad om burgers te sensibiliseren om CO2
neutraal te leven en te produceren.

G

2019140082

Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal
beleid

- 504040

G 2019/2210200/50/0350/01 I Uitrusting
gebouwen/Klimaat en energie/Duurzame
ontwikkeling en rationeel energiegebruik

270.665,00 €

Duurzame stad en mondiaal beleid

BW: (BW)

R

Project "Overal stroomversnellers": dakisolatie op
gebouwen cfr crowdlending. Cbs. 08/07/2019 pt. 22

3.500,00 €

274.165,00 €

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.
In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid.

G

2019140028
2019140182

Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten administratie

- 604000

G 2019/6003000/50/0300/01 E Aankopen
vuilniszakken/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Ophaling afval,
verkoop zakken en ledigen containers

80.999,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 3.6 aankoop
huisvuilzakken

-15.086,00 €

65.913,00 €

- 604000

G 2019/6130221/50/0300/02 E IVAREM
verwerking restafval/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Verwerking afval via Ivarem

2.387.549,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.1.1 verwerking
restafval

-41.086,00 €

2.346.463,00 €
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- 604000

G 2019/6130222/50/0300/02 E IVAREM
verwerking groenafval/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Verwerking afval via Ivarem

192.330,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.1.2 verwerking
groenafval

35,00 €

192.365,00 €

- 604000

G 2019/6130226/50/0300/02 E IVAREM
transport van afvalstoffen/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Verwerking afval via Ivarem

14.794,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.3.1 transport (van
afvalstoffen) en leveringen

-288,00 €

14.506,00 €

- 604000

G 2019/6130228/50/0309/01 E IVAREM
verkoop compostvaten/bakken/wormen/
Overig afval- en materialenbeheer/
Algemene werking en ondersteuning van
afvalverwijdering

9.550,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 3.1 - 3.5 Hakselen,
compost, regiewerken

4.804,00 €

14.354,00 €

- 604000

G 2019/6130230/50/0309/02 E IVAREM
exploitatie containerparken VAST/
Overig afval- en materialenbeheer/
Containerparken

1.386.841,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.4.1 - 2.4.2 exploitatie
containerparken (infrastructuur + exploitatie)

-16.048,00 €

1.370.793,00 €

- 604000

G 2019/6130230/50/0309/02 E IVAREM
exploitatie containerparken VAST/
Overig afval- en materialenbeheer/
Containerparken

340.737,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.4.3 exploitatie
containerparken - bijdrage voor aanvoer (inkomsten
burgers)

-21.443,00 €

319.294,00 €
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- 604000

G 2019/6130234/50/0300/01 E IVAREM
inzamelen restafval/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Ophaling afval, verkoop zakken en
ledigen containers

1.380.749,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.1 Inzameling
restafval in afvalzakken

100.000,00 €

1.480.749,00 €

- 604000

G 2019/6130234/50/0300/01 E IVAREM
inzamelen restafval/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Ophaling afval, verkoop zakken en
ledigen containers

164.536,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

Tinelsite: 2 Tijdelijke mobiele afvalcontainers. Cbs.
26/08/2019 pt. 23

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.2 inzameling
restafval in containers en OCT (incl. huur) - 2.2.3
inzameling PK/PMD/Glas in verzamelcontainers

3.163,00 €
-11.830,00 €

155.869,00 €

- 604000

G 2019/6130235/50/0300/01 E IVAREM
inzamelen PMD/Ophalen en verwerken
van huishoudelijk afval/Ophaling afval,
verkoop zakken en ledigen containers

137.360,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.5 inzameling PMD
(aan huis)

-1.475,00 €

135.885,00 €

- 604000

G 2019/6130236/50/0300/01 E IVAREM
inzameling groenafval/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Ophaling afval, verkoop zakken en
ledigen containers

698,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.7 inzameling
snoeihout (aan huis)

-274,00 €

424,00 €

- 604000

G 2019/6130238/50/0309/02 E IVAREM
klantencontacten/Overig afval- en
materialenbeheer/Containerparken

274.178,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.0 klantencontact

-893,00 €
273.285,00 €
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- 604000

G 2019/6130239/50/0309/02 E IVAREM
inzamelen grofvuil/Overig afval- en
materialenbeheer/Containerparken

37.410,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.6 inzameling
grofvuil (aan huis)

-1.452,00 €

35.958,00 €

- 203000

G 2019/6490201/50/0300/02 E bijdrage in
de werkingskosten: IVAREM/Ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval/
Verwerking afval via Ivarem

52.842,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: intergemeentelijke
inning vaste afvalbelasting

-7.294,00 €

45.548,00 €

- 604000

G 2019/7008020/50/0300/01 E IVAREM
bedeling ophaalkalender/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Ophaling afval, verkoop zakken en
ledigen containers

4.475,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

290,00 €

IVAREM werkingsbijdragen: 3.8 varia (vergoedingen
afvalkalender)

4.765,00 €

- 604000

G 2019/6130234/50/0300/01 E IVAREM
inzamelen restafval/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/
Ophaling afval, verkoop zakken en
ledigen containers

173.276,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.8 inzameling
plastics/roze zakken (aan huis)

6.643,00 €

179.919,00 €

- 604000

G 2019/7332300/10/0020/02 E Afgifte
zakken, klevers, recipiënten/Fiscale
aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

110.141,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

6.643,00 €

IVAREM contant belasting: inzameling plastics/roze
zakken (aan huis)

116.784,00 €
2019140030

Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te
verminderen.
Mechelen wil op een diervriendelijke manier de overlast veroorzaakt door dieren
verminderen.
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- 504010

G 2019/6130295/50/0329/01 E
Werkingskosten: prestaties door derden/
Overige vermindering van
milieuverontreiniging/Milieu algemeen
en vergunningen

0,00 €

Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)

BW: (BW)

R

Dierenbescherming: steriliseren/castreren van
huiskatten

10.000,00 €

10.000,00 €

- 504010

G 2019/6490120/50/0329/01 E Toegestane
werkingssubsidies: reglementen, premies/
Overige vermindering van
milieuverontreiniging/Milieu algemeen
en vergunningen

25.000,00 €

Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)

BW: (BW)

R

Subsidiereglement voor het steriliseren/castreren van
huiskatten

-25.000,00 €

0,00 €
2019140010

De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch
patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.

2019140037

Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen,
worden onderzoeksprojecten uitgevoerd en acties opgezet die het bouwkundig
erfgoed in de kijker zetten.
Mechelen neemt actief deel aan de Open Monumentendag.

G

2019140067

G

2019140069

Uitvoerende dienst : Monumentenzorg

- 503020

G 2019/6130370/70/0720/01 E
Vergoedingen en kosten externen/
Monumentenzorg/Monumentenzorg
algemeen

5.800,00 €

Monumentenzorg

BW: (BW)

R

Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie
ISB naar ramingen Monumentenzorg
Verschuiving: U 2019140896 2019/6130060/20/0119/05 Recepties, werklunches,
representatie en public relations/Overige algemene
diensten/Departementshoofd Stedelijke ontwikkeling 300000

242,00 €

6.042,00 €

Mechelen zet grote restauratieprojecten in de kijker.
Uitvoerende dienst : Monumentenzorg
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- 503020

G 2019/6130371/70/0720/01 E Erelonen:
Vergoedingen en kosten vrijwilligers
(lesgevers,...)/Monumentenzorg/
Monumentenzorg algemeen

1.000,00 €

Monumentenzorg

BW: (BW)

R

Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie
ISB naar ramingen Monumentenzorg
Verschuiving: U 2019140896 2019/6130060/20/0119/05 Recepties, werklunches,
representatie en public relations/Overige algemene
diensten/Departementshoofd Stedelijke ontwikkeling 300000

158,00 €

1.158,00 €

Totaal wijzigingen

E
I

78.220,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

156.449,00 €

8.514,00 €

Totaal
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Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven
Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol,
duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.

2019140026

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.

2019140090

G

Mechelen ondersteunt de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard.

2019140337

Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)

- 303000

G 2019/6490112/70/0709/01 E Toegestane
werkingssubsidies: toelage verenigingen/
Overige culturele instellingen/
Ondersteuning van de culturele sector

20.000,00 €

Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)

BW: (BW)

R

Toelage aan Beiaardschool Jef Denyn: Prijs voor één
van de laureaten van de 8e editie van de
Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola
2019. Cbs. 11/03/2019 pt. 73

1.500,00 €

21.500,00 €

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van
de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en
passief aan cultuur te laten deelnemen.
G

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

2019140092

2019141452

Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

G 2019/6490153/70/0709/01 E Toegestane
werkingssubsidies: AGB Cultuur/
Overige culturele instellingen/
Ondersteuning van de culturele sector

3.342.560,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Toelage aan AGB MAC: bijkrediet mits gedeeltelijke
verschuiving van budgetten. Cbs. 26/08/2019 pt. 33

50.977,00 €

3.393.537,00 €
2019140027

Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-,
sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod
Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur
die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele
sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven.
Mechelen ondersteunt AGB SAM.

G

2019140104

2019140945

Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën
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- 202000

G 2019/6490151/70/0740/01 E Toegestane
werkingssubsidies: AGB SAM/Sport/
Ondersteuning AGB
SportActiefMechelen

3.802.670,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Toelage aan AGB SAM: bijkrediet mits gedeeltelijke
verschuiving van budgetten

-100.000,00 €

3.702.670,00 €

Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector
cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.

2019140028

Mechelen ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw van het
sportverenigingsleven door middel van een doelgericht ondersteunings- en
subsidiebeleid.

2019140113

G

2019140673

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd
en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid.

2019140208

G

2019140786

Sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen jaarlijks beroep doen op
de verschillende inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteunings- en
subsidiemogelijkheden die de stad ter beschikking stelt.

- 402020

G 2019/6490120/70/0740/02 E Toegestane
werkingssubsidies: reglementen, premies/
Sport/Sportpromotie en ondersteuning

0,00 €

Sport (SPO)

BW: (BW)

R

Subsidie sportgrasvelden: correctie budgetsleutel

74.605,50 €
74.605,50 €

- 402020

G 2019/6640020/70/0740/02 I Toegestane
investeringssubsidies: reglementen,
premies/Sport/Sportpromotie en
ondersteuning

74.605,50 €

Sport (SPO)

BW: (BW)

R

Subsidie sportgrasvelden: correctie budgetsleutel

-74.605,50 €
0,00 €

Toekenning van financiële middelen aan vzw Schepenhuis.
Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed

- 304000

G 2019/6490112/20/0111/01 E Toegestane
werkingssubsidies: toelage verenigingen/
Fiscale en financiële diensten/
Departement financïën

5.600,00 €

Musea & Erfgoed

BW: (BW)

R

Toelage aan Schepenhuis vzw. Bijkrediet voor
onroerende voorheffing 2019

2.060,00 €

7.660,00 €

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector
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cultuur, sport en vrije tijd .
2019140122

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.
Mechelen ondersteunt professionele erfgoedorganisaties en andere erfgoedactoren.
HetPlatform voor Groote oorlog
Toelage aan het Speelgoedmuseum
toelage aan Het Firmament

G

2019140537

G

2019140799

Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed

- 304000

G 2019/6490110/70/0729/04 E Toegestane
werkingssubsidies: nominatieve toelage/
Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedcentrum

53.316,00 €

Musea & Erfgoed

BW: (BW)

R

Toelage aan Speelgoedmuseum vzw. Onroerende
voorheffing 2019: bijkrediet

7.187,00 €

60.503,00 €

Mechelen ondersteunt Kunstencentrum nOna.
Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)

- 303000

G 2019/6490112/70/0709/01 E Toegestane
werkingssubsidies: toelage verenigingen/
Overige culturele instellingen/
Ondersteuning van de culturele sector

10.200,00 €

Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)

BW: (BW)

R

Toelage aan Nona vzw. Onroerende voorheffing 2019

-8.500,00 €
1.700,00 €
2019140135

Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.
Mechelen faciliteert, inspireert en stimuleert open, creatieve experimenteerruimtes
voor jongeren.

G

2019140618

Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000

G 2019/2140007/70/0750/01 I Plannen en
studies/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen,
infrastructuren en uitleendienst

13.758,50 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen.
Compensatie

14.973,00 €

28.731,50 €
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- 603000

G 2019/2240007/70/0750/01 I Wegen/
Jeugd/Eigen jeugdwerkingen,
infrastructuren en uitleendienst

37.709,86 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen.
Compensatie

-10.149,64 €

27.560,22 €
2019140032

Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.
'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat.

2019140147

G

2019140622

Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling
tot ver buiten zijn grenzen.

2019140033

Mechelen creëert een gevarieerd aanbod aan fuiflocaties.
Uitvoerende dienst : Jeugd (JEU)

- 402030

G 2019/6150500/70/0750/02 E Openbaar
domein: security kosten/Jeugd/
Jeugddienst: aansturing, administratie en
logistiek

34.000,00 €

Jeugd (JEU)

BW: (BW)

R

Security op openbare evenementen in "De Loods" en
"De Club". Cbs. 19/08/2019 pt. 64

35.000,00 €

69.000,00 €

2019140157

Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en
gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen.
G

Toekenning van financiële middelen aan vzw Brouwgebouw Lamot.

2019140827

Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

G 2019/6490172/70/0729/01 E Toegestane
werkingssubsidies: andere EVA's/Overig
beleid inzake het erfgoed/Brouwgebouw
Lamot

31.410,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Toelage aan Brouwgebouw Lamot vzw. Bijkrediet
voor onroerende voorheffing 2019. Cbs. 05/08/2019
pt. 52

2.765,00 €

34.175,00 €
2019140158

Mechelse bezoekers kunnen intekenen op een attractief aanbod van permanente
en tijdelijke producten en projecten.
Mechelen ondersteunt Kerstjumping Mechelen (mits compensatie).
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- 102000

G 2019/6490112/70/0529/01 E Toegestane
werkingssubsidies: toelage verenigingen/
Overige activiteiten inzake toerisme/
Overige activiteiten inzake toerisme

0,00 €

Interne dienstverlening & protocol

BW: (BW)

R

Jumping Mechelen: tussenkomst voor huur
overloopparking tussen Nekkerhal en De Nekker.
Cbs. 05/08/2019 pt. 15

10.000,00 €

10.000,00 €

Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

2019140035

Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige
participatie aan de samenleving verhoogt.

2019140167

G

2019140578

G

2019150441

Mechelen ondersteunt het Centrum basiseducatie in het kader van het taalactieplan
Mechelen.
Uitvoerende dienst : Onderwijsondersteuning

- 402010

G 2019/6490111/30/0880/01 E Toegestane
werkingssubsidies: toelage convenanten/
Administratieve dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid

65.120,00 €

Onderwijsondersteuning

BW: (BW)

R

Exploitatietoelage aan Scholengroep 5: organisatie
taalbadklas basisonderwijs voor de kinderen uit het
Collectief Opvanginitiatief Zwartzustersvest. Cbs.
01/07/2019 pt. 32
Verschuiving: U 2019150441 2019/6490110/30/0880/01 Toegestane
werkingssubsidies: nominatieve toelage/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend
onderwijs/Flankerend onderwijsbeleid - 402010

-13.440,00 €

BW: (BW)

R

Exploitatietoelage aan De Ranken vzw: organisatie
taalbadklas basisonderwijs voor de kinderen uit het
Collectief Opvanginitiatief Zwartzustersvest. Cbs.
01/07/2019 pt. 32
Verschuiving: U 2019150441 2019/6490110/30/0880/01 Toegestane
werkingssubsidies: nominatieve toelage/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend
onderwijs/Flankerend onderwijsbeleid - 402010

-13.440,00 €

BW: (BW)

R

Heroriënteringsproces O.O.M. , mits compensatie
van de toelage aan Centrum Basiseducatie. Cbs.
02/09/2019 pt. 26
Verschuiving: U 2019140502 2019/6130380/30/0880/01 Erelonen: Consultancy en
begeleidingsopdrachten/Administratieve dienst voor
het lokaal flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid - 402010

-8.496,00 €

29.744,00 €

In overleg met de basis- en secundaire scholen ontwikkelt en ondersteunt de stad
taalstimulerende initiatieven ter bevordering van de kennis van de Nederlandse taal.
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- 402010

G 2019/6490110/30/0880/01 E Toegestane
werkingssubsidies: nominatieve toelage/
Administratieve dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid

0,00 €

Onderwijsondersteuning

BW: (BW)

R

Exploitatietoelage aan De Ranken vzw: organisatie
taalbadklas basisonderwijs voor de kinderen uit het
Collectief Opvanginitiatief Zwartzustersvest. Cbs.
01/07/2019 pt. 32
Verschuiving: U 2019140578 2019/6490111/30/0880/01 Toegestane
werkingssubsidies: toelage convenanten/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend
onderwijs/Flankerend onderwijsbeleid - 400000

13.440,00 €

13.440,00 €

- 402010

G 2019/6490110/30/0880/01 E Toegestane
werkingssubsidies: nominatieve toelage/
Administratieve dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid

0,00 €

Onderwijsondersteuning

BW: (BW)

R

Exploitatietoelage aan Scholengroep 5: organisatie
taalbadklas basisonderwijs voor de kinderen uit het
Collectief Opvanginitiatief Zwartzustersvest. Cbs.
01/07/2019 pt. 32
Verschuiving: U 2019140578 2019/6490111/30/0880/01 Toegestane
werkingssubsidies: toelage convenanten/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend
onderwijs/Flankerend onderwijsbeleid - 400000

13.440,00 €

13.440,00 €
2019140171

Mechelen faciliteert ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse
levensbeschouwingen, en zorgt ervoor dat iedere Mechelaar zijn eigen
levensbeschouwing optimaal kan beleven met respect voor andere Mechelaars.
Mechelen ondersteunt de protestants-evangelische geloofsgemeenschap
Christengemeente Emmanuel

- 202000

G 2019/6640060/30/0790/01 I Toegestane
investeringssubsidies: kerkfabrieken/
Erediensten/Bijdrage aan de besturen van
de erediensten in de exploitatiekosten en
investeringskosten

G

2019000141

G

2019140921

0,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Christengemeente Emmanuel. Investeringstoelage.
Cbs. 01/07/2019 pt. 33

1.170,00 €

1.170,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën
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- 202000

G 2019/6490160/30/0790/01 E Toegestane
werkingssubsidies: kerkfabrieken/
Erediensten/Bijdrage aan de besturen van
de erediensten in de exploitatiekosten en
investeringskosten

60.759,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Lieve
Vrouw. Cbs. 19/08/2019 pt. 36

-7.110,00 €

53.649,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

- 202000

G 2019/6490160/30/0790/01 E Toegestane
werkingssubsidies: kerkfabrieken/
Erediensten/Bijdrage aan de besturen van
de erediensten in de exploitatiekosten en
investeringskosten

G

2019140922

G

2019140923

G

2019140924

0,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek O.L.
Vrouw van Hanswijk. Cbs. 19/08/2019 pt. 36

3.460,00 €

3.460,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Catharina.
Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

G 2019/6490160/30/0790/01 E Toegestane
werkingssubsidies: kerkfabrieken/
Erediensten/Bijdrage aan de besturen van
de erediensten in de exploitatiekosten en
investeringskosten

103.489,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Catharina.
Cbs. 19/08/2019 pt. 36

-8.635,00 €

94.854,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.
Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

G 2019/6490160/30/0790/01 E Toegestane
werkingssubsidies: kerkfabrieken/
Erediensten/Bijdrage aan de besturen van
de erediensten in de exploitatiekosten en
investeringskosten

40.793,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jan
Baptist en Sint-Jan Evangelist. Cbs. 19/08/2019 pt. 36

4.805,00 €

45.598,00 €

Stadsbestuur Mechelen

Budgetwijziging nr. 2 dj. 2019 / Gr. 30 sep. 2019

Pagina 24

Motivering van de wijzigingen van het budget
G

2019140935

Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting
centraal staat.

2019140036

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Emmaüs.
Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

G 2019/6490160/30/0790/01 E Toegestane
werkingssubsidies: kerkfabrieken/
Erediensten/Bijdrage aan de besturen van
de erediensten in de exploitatiekosten en
investeringskosten

44.961,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

7.480,00 €

Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Emmaüs.
Cbs. 19/08/2019 pt. 36

52.441,00 €

2019140173

Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.
Mechelen bevordert de sociale cohesie in wijken en dorpen door de ondersteuning
van straat-, buurt- en wijkfeesten. Buurtcomités en wijk- en dorpsraden genieten extra
ondersteuning.

G

2019140891

Uitvoerende dienst : Sociaal Beleid (SOB)

- 405010

G 2019/6490120/20/0171/01 E Toegestane
werkingssubsidies: reglementen, premies/
Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk
- en dorpszaken

52.500,00 €

Sociaal Beleid (SOB)

BW: (BW)

R

40.000,00 €

Subsidiereglement bewonersinitiatieven: bijkrediet

92.500,00 €
2019140066

Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op
afstemming en maatwerk.

2019140213

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.
Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame
voedselstrategie via het project flavour.

G

2019180461

Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten

- 602000

G 2019/1501000/30/0909/01 I
investeringssubsidies met vordering op
korte termijn/Overige verrichtingen
inzake sociaal beleid/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid

33.000,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

Europees project "Flavour": uitrusting - verschuiven
van 2020 naar 2019

24.000,00 €

57.000,00 €
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- 602000

G 2019/1501000/30/0909/01 I
investeringssubsidies met vordering op
korte termijn/Overige verrichtingen
inzake sociaal beleid/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid

7.035,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

5.116,00 €

Europees project "Flavour": uitrusting - verschuiven
van 2020 naar 2019

12.151,00 €

- 602000

G 2019/2401000/30/0909/01 I Meubilair gemeenschapsgoederen/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/
Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid

35.000,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

Europees project "Flavour": uitrusting - verschuiven
van 2020 naar 2019

25.000,00 €

60.000,00 €

- 602000

G 2019/2401000/30/0909/01 I Meubilair gemeenschapsgoederen/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/
Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid

20.000,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

Europees project "Flavour": uitrusting - verschuiven
van 2020 naar 2019

15.000,00 €

35.000,00 €
2019140040

Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke
volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een
kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede
persoonsvorming en toegang tot de arbeidsmarkt.
De stad Mechelen ondersteunt de scholen en schoolomgevingen in het creëren van
aangename en stimulerende leer- en leefomgevingen waar gelijke
onderwijskansen, integriteit, respect en veiligheid gewaarborgd zijn voor
leerlingen, leerkrachten en de buurt.

2019140186

G

2019000061

Mechelen voert een geclusterd onderwijsbeleid in samenwerking met welzijnscultuur- en vrijetijdspartners te versterking van kwetsbare kinderen en jongeren via
het project Vrac.
Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling
(STRO)
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- 000080

G 2019/7405030/30/0880/01 E Specifieke
werkingssubsidies: werking/
Administratieve dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid

122.470,00 €

Strategie en ontwikkeling (STRO)

BW: (BW)

R

30.000,00 €

Europees project VRAC: extra toelage 'preparation
cost'

152.470,00 €

- 000080

G 2019/7405030/30/0880/01 E Specifieke
werkingssubsidies: werking/
Administratieve dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid

14.905,00 €

Strategie en ontwikkeling (STRO)

BW: (BW)

R

-2.149,00 €

Europees project VRAC: bijdrage partners voor
projectmanagement

12.756,00 €

G

Mechelen zet in op gezondheidsbeleid en op gezondheidspromotie.

- 405010

G 2019/6130370/30/0909/01 E Erelonen:
Vergoedingen en kosten externen/
Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid

2019000121

0,00 €

Sociaal Beleid (SOB)

BW: (BW)

R

Project Fit-en-Proef-'O'(p)-school:
werkingsmiddelen. Cbs. 02/09/2019 pt. 44

5.000,00 €

5.000,00 €

- 405010

G 2019/7405030/30/0909/01 E Specifieke
werkingssubsidies: werking/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/
Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid

0,00 €

Sociaal Beleid (SOB)

BW: (BW)

R

5.000,00 €

Project Fit-en-proef-‘O’(p)-school: subsidie K.
Boudewijnstichting. Cbs. 02/09/2019 pt. 44

5.000,00 €
2019140189

De stad Mechelen ondersteunt het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) als
advies- en beleidsvoorbereidend orgaan met een autonoom statuut.
De verschillende onderwijsnetten, opleidingsinstellingen, de lokale
beleidsverantwoordelijken en gemeenteraadsfracties van Mechelen komen geregeld
samen in een gestructureerd overleg; het Onderwijs Overleg Mechelen. Het
Onderwijs Overleg Mechelen ondersteunt de scholen.
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- 402010

G 2019/6130380/30/0880/01 E Erelonen:
Consultancy en begeleidingsopdrachten/
Administratieve dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs/Flankerend
onderwijsbeleid

0,00 €

Onderwijsondersteuning

BW: (BW)

R

Heroriënteringsproces O.O.M. , mits compensatie
van de toelage aan Centrum Basiseducatie. Cbs.
02/09/2019 pt. 26
Verschuiving: U 2019140578 2019/6490111/30/0880/01 Toegestane
werkingssubsidies: toelage convenanten/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend
onderwijs/Flankerend onderwijsbeleid - 400000

8.496,00 €

8.496,00 €

Totaal wijzigingen

E
I

-28.612,14 €

29.116,00 €

A

0,00 €

0,00 €

91.982,36 €

61.967,00 €

Totaal

Stadsbestuur Mechelen

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
120.594,50 €
32.851,00 €
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Veiligheid
2019140022

Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op
criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam
samenleven versterkt.

2019150041

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit
Mechelen coördineert het project vroegdetectie en interventie voor experimenterende
druggebruikers.

- 403030

G 2019/6130060/60/0490/02 E Recepties,
werklunches, representatie en public
relations/Overige elementen van
openbare orde en veiligheid/Huis voor
prevetie en veiligheid

G

2019140426

0,00 €

Preventie & veiligheid

BW: (BW)

R

500,00 €

Verschuiven van receptiekosten alcoholmonotoring
terug naar dienst preventie en veiligheid
Verschuiving: U 2019140896 2019/6130060/20/0119/04 Recepties, werklunches,
representatie en public relations/Overige algemene
diensten/Departementshoofd, staf en algemene
administratie Samenleving - 300000

500,00 €

- 403030

G 2019/6490110/60/0490/02 E Toegestane
werkingssubsidies: nominatieve toelage/
Overige elementen van openbare orde en
veiligheid/Huis voor prevetie en
veiligheid

10.000,00 €

Preventie & veiligheid

BW: (BW)

R

Project UrbSecurity: Compensatie stadsaandeel. Cbs.
26/08/2019 pt. 19

-1.000,00 €

9.000,00 €
2019140023

Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte
preventiezorg
Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit.
Mechelen versterkt de veiligheid en samenleven via vindplaatsgerichte werking.
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- 403030

G 2019/6140000/60/0490/02 E
Verplaatsings- en verblijfskosten
personeel/Overige elementen van
openbare orde en veiligheid/Huis voor
prevetie en veiligheid

0,00 €

Preventie & veiligheid

BW: (BW)

R

Project UrbSecurity: Reis- en verblijfskosten. Cbs.
26/08/2019 pt. 19

3.900,00 €

3.900,00 €

- 403030

G 2019/7405130/60/0490/02 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Overige
elementen van openbare orde en
veiligheid/Huis voor prevetie en
veiligheid

0,00 €

Preventie & veiligheid

BW: (BW)

R

2.730,00 €

Project UrbSecurity: subsidie. Cbs. 26/08/2019 pt. 19

2.730,00 €

Een optimale aanwezigheid van gemeenschapswachten in Mechelse wijken en dorpen
zorgt voor toezicht, sociale controle, informatieverstrekking en sensibilisatie om de
veiligheid en leefbaarheid te verhogen.

G

2019140440

Uitvoerende dienst : Preventie & veiligheid

- 403030

G 2019/6130370/60/0490/02 E
Vergoedingen en kosten externen/
Overige elementen van openbare orde en
veiligheid/Huis voor prevetie en
veiligheid

5.000,00 €

Preventie & veiligheid

BW: (BW)

R

Project UrbSecurity: Compensatie stadsaandeel. Cbs.
26/08/2019 pt. 19

-860,00 €

4.140,00 €

Snelle hulp in nood
Mechelen versterkt haar beleid op het vlak van civiele veiligheid zodat te allen tijde
personen, hun goederen en hun leefomgeving worden beschermd, en een gepaste
hulpverlening wordt verleend.

2019140025

2019150061

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone
G

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

2019150661

Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

G 2019/6640070/60/0410/01 I Toegestane
investeringssubsidies: brandweerzone/
Brandweer/Brandweer

102.560,00 €

Toezicht Financiën

BW: (BW)

R

Investeringstoelage aan hulpverleningszone
Rivierenland: bijkrediet n.a.l.v. wijziging
verdeelsleutels

9.645,00 €

112.205,00 €
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Totaal wijzigingen

E
I

9.645,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

12.185,00 €

2.730,00 €

Totaal

Stadsbestuur Mechelen

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
2.540,00 €
2.730,00 €
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Kwaliteitsvol besturen
Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale
werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit .

2019140048

De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern
overheidsmanagement, open data en kennisdeling en aandacht voor de
administratieve organisatie.
G

Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project
SCIFI.

2019140013

2019170263

Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling
(STRO)

- 000080

G 2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/
Organisatiebeheersing/Strategie en
ontwikkeling

39.337,00 €

Strategie en ontwikkeling (STRO)

BW: (BW)

R

-13.144,00 €

Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): bijdrage partners voor
projectmanagement

26.193,00 €
2019140049

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie
van een optimale inzet van personeel en middelen.
G

Het nieuwe werken wordt geïmplementeerd.

- 604000

G 2019/6130090/20/0119/01 E ICT:
software, licenties, niet-afschrijfbare
hardware en multimedia.../Overige
algemene diensten/Administratie en
stockbeheer uitvoeringsdiensten

2019160581

0,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

HNW - afwerking DBFM: rapportagesysteem
brandstof (rode mazout)

5.000,00 €

5.000,00 €
2019140209

Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het
oog op een optimalisering van de werking.
De organisatie van vergaderingen, recepties en lunches gebeurt kwaliteitsvol. De
public relations van Mechelen worden verzorgd.

G

2019140312

Uitvoerende dienst : Interne dienstverlening &
protocol
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- 102000

G 2019/6130060/20/0119/11 E Recepties,
werklunches, representatie en public
relations/Overige algemene diensten/
Interne dienstverlening en protocol

54.400,00 €

Interne dienstverlening & protocol

BW: (BW)

R

Verhoging budget public relations: organisatie A.Day.
19 in Mechelen. Cbs. 05/08/2019 pt. 14

5.000,00 €

59.400,00 €

G

Mechelen profileert zich als 'slimme stad'. Daartoe worden interne en externe
netwerken uitgebouwd.

- 000080

G 2019/6140000/20/0114/01 E
Verplaatsings- en verblijfskosten
personeel/Organisatiebeheersing/
Strategie en ontwikkeling

2019140694

0,00 €

Strategie en ontwikkeling (STRO)

BW: (BW)

R

Project UrbRec: reis- en verblijfskosten. Cbs.
26/08/2019 pt. 19

4.550,00 €

4.550,00 €

- 000080

G 2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/
Organisatiebeheersing/Strategie en
ontwikkeling

0,00 €

Strategie en ontwikkeling (STRO)

BW: (BW)

R

3.185,00 €

Project UrbRec: subsidie. Cbs. 26/08/2019 pt. 19

3.185,00 €

G

Organisatie van vergaderingen, recepties en lunches. Public relations.

2019140896

Uitvoerende dienst : Directie Samen Leven:
secretariaat en staf

- 400000

G 2019/6130060/20/0119/04 E Recepties,
werklunches, representatie en public
relations/Overige algemene diensten/
Departementshoofd, staf en algemene
administratie Samenleving

6.140,00 €

Directie Samen Leven: secretariaat en staf

BW: (BW)

R

Verschuiven van receptiekosten alcoholmonotoring
terug naar dienst preventie en veiligheid
Verschuiving: U 2019140426 2019/6130060/60/0490/02 Recepties, werklunches,
representatie en public relations/Overige elementen
van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie
en veiligheid - 403030

-500,00 €

5.640,00 €
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- 500000

G 2019/6130060/20/0119/05 E Recepties,
werklunches, representatie en public
relations/Overige algemene diensten/
Departementshoofd Stedelijke
ontwikkeling

15.685,00 €

Directie Integraal Stedelijk Beleid: Staf

BW: (BW)

R

Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie
ISB naar ramingen Monumentenzorg
Verschuiving: U 2019140069 2019/6130371/70/0720/01 Erelonen: Vergoedingen
en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/
Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen 503020

-158,00 €

BW: (BW)

R

Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie
ISB naar ramingen Monumentenzorg
Verschuiving: U 2019140067 2019/6130370/70/0720/01 Vergoedingen en kosten
externen/Monumentenzorg/Monumentenzorg
algemeen - 503020

-242,00 €

15.285,00 €
2019140012

De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de
organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.

2019140044

Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk
gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen
werken in een kwaliteitsvolle omgeving.
G

2019140881

Het voertuigenbeheer is gestoeld op een duurzame visie inzake bedrijfsmobiliteit
met overschakeling naar e-mobiliteit.

2019140046

G

2019140870

Mechelen voorziet in de realisatie van nieuwbouwprojecten voor een kwalitatieve
huisvesting van stadsdiensten en veiligheidsdiensten, eventueel via DBFM.
Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten

- 602000

G 2019/2400000/20/0119/08 I Meubilair/
Overige algemene diensten/Gebouwen:
beheer, onderhoud en projecten

100.000,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

HNW - afwerking DBFM: sleutelkast wagen- en
machinepark & wijkhuizen

16.000,00 €

BW: (BW)

R

HNW - afwerking DBFM: aankoop lockers &
sleutelkast gebouwenbeheer

60.500,00 €

176.500,00 €

Mechelen beheert het voertuigen- en machinepark in functie van langdurige
onderhoudscontacten, optimalisatie van de organisatie en milieuvriendelijke
technologie.
Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten administratie

Stadsbestuur Mechelen

Budgetwijziging nr. 2 dj. 2019 / Gr. 30 sep. 2019

Pagina 34

Motivering van de wijzigingen van het budget
- 604000

G 2019/2403000/20/0119/01 I Rollend
materieel (aanschaffingswaarde)

25.000,00 €

Uitvoeringsdiensten - administratie

BW: (BW)

R

Dienstfietsen Groep M: aankoop slimme sloten
bestaande dienstfietsen

3.000,00 €

28.000,00 €

Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke
medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig
en gezond.

2019140057

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.
De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald.

- 700000

G 2019/6170000/20/0119/13 E
Detacheringen/Overige algemene
diensten/Kabinetten collegeleden

2019140016

G

2019140169

G

2019180041

0,00 €

Personeel (PERS)

BW: (BW)

R

Detacheringen: bijkrediet

2.230,00 €
2.230,00 €

- 700000

G 2019/6170000/30/0880/01 E
Detacheringen/Administratieve dienst
voor het lokaal flankerend onderwijs/
Flankerend onderwijsbeleid

66.286,00 €

Personeel (PERS)

BW: (BW)

R

Detacheringen: bijkrediet

8.650,00 €
74.936,00 €

Mechelen betaalt de lonen en vergoedingen tijdig en correct uit.
Sectormanager : Stafdiensten
Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen

- 700200

G 2019/6202100/30/0909/01 E
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale
voordelen - niet-vastbenoemd personeel:
contractanten/Overige verrichtingen
inzake sociaal beleid/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid

Stafdiensten

499.483,00 €

Personeel (PERS): Lonen

BW: (BW)

R

Aanwerving halftijds administratief medewerker voor
6 maand voor het Lokaal Loket Kinderopvangwijzer
Mechelen, met subsidie van Kind en Gezin. Cbs.
26/08/2019 pt. 55

13.200,00 €

512.683,00 €

De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en
wordt voortdurend geoptimaliseerd
Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en
documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier
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verstrekt.
G

Mechelen begraaft inwoners en niet-inwoners.

2019140449

Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten

- 602000

G 2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting
gebouwen - andere
(aanschaffingswaarde)

32.682,00 €

Gebouwenprojecten

BW: (BW)

R

Herstellen kerkhofmuur

-32.682,00 €
0,00 €
2019140015

Het financieel beleid is in balans.
Een uitgewerkte meerjarenplanning waarbij de middelen optimaal worden
afgestemd op de behoeften zorgt voor een gezonde financiële stadsbegroting.

2019140051

Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de
geldende regelgeving.
Fiscale en andere ontvangsten zijn na uitputting van alle middelen maximaal geïnd.

G

2019141035

Uitvoerende dienst : Financiën: andere

- 203000

G 2019/6490120/10/0020/02 E Toegestane
werkingssubsidies: reglementen, premies/
Fiscale aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

174.000,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

Toelage sociale correctie op forfaitaire
afvalbelasting: bijkrediet

13.000,00 €

187.000,00 €

- 203000

G 2019/7001052/30/0590/03 E Verhuur
Nekkerhal

767.352,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

Overloopparking tussen Nekkerhal en De Nekker:
huurinkomsten Artexis. Cbs. 05/08/2019 pt. 15

10.000,00 €

777.352,00 €

- 203000

G 2019/7332000/10/0020/02 E Jaarlijkse
huisvuilbelasting/Fiscale
aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

1.974.084,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

IVAREM contantbelasting: bijdrage per gezin

-6.432,00 €
1.967.652,00 €

Stadsbestuur Mechelen

Budgetwijziging nr. 2 dj. 2019 / Gr. 30 sep. 2019

Pagina 36

Motivering van de wijzigingen van het budget
- 203000

G 2019/7332301/10/0020/02 E PMD/
Fiscale aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

137.360,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

-1.475,00 €

IVAREM contantbelasting: inzameling PMD

135.885,00 €

- 203000

G 2019/7332302/10/0020/02 E
restafvalzakken/Fiscale aangelegenheden/
Andere lokale belastingen

2.512.944,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

-57.037,00 €

IVAREM contantbelasting: inzameling restafval

2.455.907,00 €

- 203000

G 2019/7332304/10/0020/02 E Belasting
op inzamelen van snoeihout/Fiscale
aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

698,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

-274,00 €

IVAREM contantbelasting: inzameling snoeihout (aan
huis)

424,00 €

- 203000

G 2019/7332305/10/0020/02 E Belasting
containerparken/Fiscale
aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

340.737,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

-21.443,00 €

IVAREM contantbelasting: containerparken

319.294,00 €

- 203000

G 2019/7332306/10/0020/02 E Belasting
inzameling groot huisvuil/Fiscale
aangelegenheden/Andere lokale
belastingen

29.302,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

1.578,00 €

IVAREM contantbelasting: inzameling grofvuil (aan
huis)

30.880,00 €

De uitstaande schuld van de stad wordt actief beheerd.

G

2019141133

Uitvoerende dienst : Financiën: andere

- 203000

G 2019/1733100/10/0040/01 A Op te
nemen leningen en leasings

30.000,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

Crowdlending project Zonneklaar

3.500,00 €
33.500,00 €
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- 203000

G 2019/1733100/10/0040/05 A Schulden
aan kredietinstellingen aangegaan door
het bestuur ten laste van de Stad/
Transacties in verband met de openbare
schuld/Aflossingen van leningen
stadsaandeel

11.237.771,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

Niet-periodieke aflossingen stad

-244.899,00 €
10.992.872,00 €

- 203000

G 2019/2903051/10/0040/18 A Toegestane
lening AGB MAC/Toegestane lening
AGB MAC/Aangegane schuld AGB
MAC

20.599.553,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

Aanpassing toegestane lening Prediherenklooster aan
AGB MAC. Cbs. 26/08/2019 pt. 33

1.587.000,00 €

22.186.553,00 €

- 203000

G 2019/4943051/10/0040/17 A
Vorderingen wegens toegestane leningen
die binnen het jaar vervallen - AGB
MAC/Transacties in verband met de
openbare schuld/Aflossing van leningen
voor rekening van AGB MAC

1.533.789,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

48.091,00 €

Aanpassing recuperatie aflossing op toegestane
lening aan AGB MAC. Cbs. 26/08/2019 pt. 33

1.581.880,00 €

G

2019150701

De stad Mechelen speelt maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere
overheid.

2019140053

G

2019140696

De vzw Nekkerhal wordt begeleid in het vereffeningsproces

- 203000

G 2019/2291000/30/0590/03 I Gebouwen bedrijfsmatige materiële vaste activa Aanschaffingswaarde/Overige
economische zaken/Nekkerhal

0,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

BTW-correctie t.g.v. BTW-controle vereffening "De
Nekkerhal vzw": . Cbs. 05/08/2019 pt. 78

43.400,00 €

43.400,00 €

Subsidie-oproepen op Europees niveau worden opgevolgd en aan de betrokken
diensten doorgegeven. De financiële en inhoudelijke opvolging van Europese dossiers
wordt opgenomen in het projectopvolgingssysteem.
Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling
(STRO)
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- 000080

G 2019/6130370/20/0114/01 E
Vergoedingen en kosten externen/
Organisatiebeheersing/Strategie en
ontwikkeling

17.601,00 €

Strategie en ontwikkeling (STRO)

BW: (BW)

R

-1.755,00 €

Project UrbRec: Compensatie stadsaandeel

15.846,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
48.975,00 €
-85.042,00 €

I

90.218,00 €

0,00 €

A

1.342.101,00 €

51.591,00 €

Totaal

1.481.294,00 €

-33.451,00 €
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Overhead
2019140042

Overhead

2019140198

Overhead
Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtreeks verbruik.

- 604030

G 2019/6103100/20/0119/08 E Gebouwen:
technisch onderhoud en herstelling van
gebouwen/Overige algemene diensten/
Gebouwen : beheer, onderhoud en
projecten

G

2019140110

G

2019140128

G

2019140131

0,00 €

Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen

BW: (BW)

R

Terugbetaling energie- en onderhoudskosten
stadsdiensten in De Schijf aan Zorgbedrijf

18.000,00 €

BW: (BW)

R

Terugbetaling energie- en onderhoudskosten
stadsdiensten in Den Abeel aan Zorgbedrijf

25.000,00 €

43.000,00 €

Nalatigheidsinteresten.
Uitvoerende dienst : Financiën: andere

- 203000

G 2019/6430010/10/0030/04 E Boeten/
Financiële aangelegenheden/Verwijl- en
moratoriumintresten

375,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

BTW-correctie t.g.v. BTW-controle vereffening "De
Nekkerhal vzw": boete

4.300,00 €

4.675,00 €

- 203000

G 2019/6502200/10/0030/04 E
Verwijlintresten/Financiële
aangelegenheden/Verwijl- en
moratoriumintresten

2.125,00 €

Financiën: andere

BW: (BW)

R

BTW-correctie t.g.v. BTW-controle vereffening "De
Nekkerhal vzw": verwijlintresten

2.777,00 €

4.902,00 €

- 603000

G 2019/6502200/50/0200/03 E
Verwijlintresten/Wegen/Onderhoud
openbaar domein

1.000,00 €

Openbaar domein

BW: (BW)

R

Bruul Boulevard: verwijlintresten Viabuild ingevolge
compromis. Cbs. 01/07/2019 pt. 3

9.820,00 €

10.820,00 €

Technische onderhoud en onderhoudscontracten gebouwen.
Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer
gebouwen
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- 604030

G 2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting
gebouwen - andere
(aanschaffingswaarde)

75.000,00 €

Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen

BW: (BW)

R

Conformiteitswerken elektrische installaties gebouwen

-25.000,00 €
50.000,00 €

- 604030

G 2019/6130260/20/0119/08 E
Werkingskosten: Technisch onderhoud
en herstelling materieel door derden/
Overige algemene diensten/Gebouwen :
beheer, onderhoud en projecten

30.000,00 €

Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen

BW: (BW)

R

Contract blusmiddelen gebouwen: bijkrediet

2.000,00 €
32.000,00 €

G

Beheers-en werkingskosten informatica.

- 106010

G 2019/1501000/20/0119/10 I
Investeringssubsidies

2019140211

0,00 €

ICT

BW: (BW)

R

7.920,00 €

Subsidie federale overheid voor aanschap van 18
tablets voor gemeenschapswachten. Cbs. 26/08/2019
pt. 44

7.920,00 €

- 106010

G 2019/2402000/20/0119/10 I
Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen
(aanschaffingswaarde)/Overige algemene
diensten/ICT

270.259,98 €

ICT

BW: (BW)

R

Trouwzaal: geluidsversterking en audiobronnen

BW: (BW)

R

Aankoop van 18 tablets voor de
gemeenschapswachten, mits subsidie van federale
overheid. Cbs. 26/08/2019 pt. 44

500,00 €
7.920,00 €

278.679,98 €

- 106010

G 2019/6130101/20/0119/10 E Telefonie
en dataverkeer: dataverkeer/Overige
algemene diensten/ICT

84.990,00 €

ICT

BW: (BW)

R

Glasvezelnetwerk: huur glasvezel bij Fluvius voor
aansluitingen Otterbeek en Gandhiwijk. Cbs.
01/07/2019 pt. 30

12.100,00 €

97.090,00 €
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Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
73.997,00 €
0,00 €

I

-16.580,00 €

7.920,00 €

A

0,00 €

0,00 €

57.417,00 €

7.920,00 €

Totaal

Totalen wijzigingen
Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
324.335,50 €
-40.947,00 €
E
132.890,86 €
37.036,00 €
I
1.342.101,00 €
51.591,00 €
A
Totaal
1.799.327,36 €
47.680,00 €
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