HERINSCHRIJVING VAN
ONGEBRUIKTE
COVID(GERELATEERDE)
EXPLOITATIEKREDIETEN VAN
2020 IN 2021 : EEN OVERZICHT

Voorwaardelijk visum: nieuw afsprakenkader
Voorwaardelijk visum heeft betrekking op een budgettekort
→Gemeenteraad kan beperkende voorwaarden opleggen
→ Voorstel :
• kredietoverschrijdingen in het investeringsbudget zijn niet
toegelaten.
• tijdelijke kredietoverschrijdingen (toegestaan bij
visumverlening) in het exploitatiebudget dienen
te worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van
het meerjarenplan en kunnen enkel worden toegestaan indien
bovenop de wettelijke voorwaarden een minimaal jaarlijks
budgettair beschikbaar resultaat van 500.000 euro en de
schuldafname ingeschreven in het MJP ongewijzigd blijven.

tijdelijke kredietoverschrijving: beperkingen
• Dringende, essentiële en coronagerelateerde uitgaven. Het
betreft acties die omwille van covid zijn toegevoegd in AMJP
1,2 en 3 en daarenboven dringend en noodzakelijk zijn.
Herbestemming van deze kredieten voor andere acties valt
buiten deze scope.
• Dringende en essentiële acties die omwille van de coronacrisis
reeds opgestart maar niet afgewerkt geraakten in 2020.
• Gesubsidieerde projecten waarvoor een engagement werd
aangegaan vóór 2021.

SAMENVATTING

uitgaven
categorie 1 Europese projecten
993.222
categorie 2 covidbudgetten
1.853.479
categorie 3 andere projecten
543.302
totaal
3.390.003

CATEGORIE 1 EUROPESE PROJECTEN
omschrijving actie Europees project
Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project Access.
Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.
Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.
Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.
Mechelen zet in op het voorkomen van aanslagen met inrijdende voertuigen via het Europees project PERICLES.
Mechelen zet in op security by Design via het project UrbSecurity (URBACT).
Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.
Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betrekt lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Mechelen voert een geclusterd onderwijsbeleid in samenwerking met welzijns- cultuur- en vrijetijdspartners ter versterking van kwetsbare kinderen en jongeren via het project Vrac.

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.
Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via het Europees interreg project PACE.
Het PACE project ondersteunt werkzoekende ouders in hun traject naar werk, door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken, ouderbetrokkenheid te stimuleren, en de stap te zetten naar werk.

Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren.
Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.
Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A.
Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI.
Het CECI project ondersteunt het lokaal beleid inzake circulaire stad en ontwikkelt methodieken om de betrokkenheid van de burgers te bevorderen.
Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en VlaanderenOnderneemt.be via het project E-service ondernemerschap.

Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.
Mechelen zet in op integratie van nieuwkomers via het Europees project ORIENT8.

herinschrijving
12.767
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19.102
91.665
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CATEGORIE 2 COVIDBUDGETTEN
•
•
noodfonds Vlaanderen: reglementen jeugd en sport
coronabudget - over te dragen Bedrag zal dienen voor ondersteuning van
bedrijven waar nodig.
Essentiële en coronagerelateerde uitgaven. Restbudget postcoronafonds
directie Samen Leven 2020, over te dragen naar 2021 voor dringende en
noodzakelijke acties ikv corona. Nieuwe acties worden steeds
voorafgaandelijk aan de opstart ter goedkeuring voorgelegd aan cbs.
coronabudget - korting Mechelbons
organisatie vaccinatiecentrum Nekkerhal
Noodfonds stad: renteloze overbruggingskredieten
Opnieuw uitbalanceren overschrijdingen coronabudgetten jeugddienst
komt van mjp003300 en mjp006197

noodfonds ondersteuning sportclubs
reglement herstelfonds corona voor jeugdverenigingen: meeste geven aan
van daar pas in 2021 nood aan te hebben

492.964
197.640

195.892
179.541
121.655
117.500
112.807

85.915
72.807

CATEGORIE 3 : ANDERE PROJECTEN
•
•
VLAIO Project "ICT544 - Mechelenbon", gestart in 2020, loopt verder in 2021. App moet nog
afgewerkt worden.
Project asbestafbouw: asbestzakken :eerste week van januari uitgevoerd
erelonen landmeters/experten :omwille van Covid werden verkopen uitgesteld en ook de
erbij horende plaatsbezoeken voor expertises en schattingen
Omwille van Corona kon de ICT-dienst slechts een beperkt aantal klanten zien per dag bij de
uitrol van Windows 10. Daardoor werd de doorlooptijd van dit project langer.
Werken in onroerende staat - opbrengst ten voordele van personeel, bedrag ontvangen in
2020 wordt in 2021 besteeds aan onderzoek welzijn op het werk
betreft contract proflow voor opmaak nieuwe bouwverordening, gestart in maart 2020. Mede
door Corona verloopt voorzien proces langzamer dan gepland
Tijdens corona is het wandelen en fietsen enorm toegenomen. CBS heeft daar snel op
ingespeeld door onder meer enkele fietsstraten te voorzien die intussen een definitief
karakter hebben gekregen. Daarvoor dient op korte termijn een visie uitgewerkt te worden
op het fietsnetwerk. Uit dat onderzoek zullen de maatregelen volgen die zeker op lange
termijn, maar ook op korte termijn, in 2021, met quick wins genomen kunnen en moeten
worden om de stad leefbaar te houden tijdens en na corona.

151.000
66.500
43.121
35.377
33.369
30.000

27.545

