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 District Berchem / Jaarrekening 2021 

Inleiding beleidsevaluatie 
 
 
Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2021. 
 
De beleidsevaluatie omvat: 
 

1. de prioritaire beleidsdoelstellingen met een omschrijving van de mate van realisatie; 
2. één of meer actieplannen die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. 
3. De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling 

betrekking heeft.  
 
 
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen 
 
Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en 
acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter 
beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.  
 
Het overzicht kan u via onderstaande link vinden: 
 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/bestuur/meerjarenplan-district-berchem 
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2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district 
 

Het district Berchem is een welvarend, bruisend en verantwoordelijk district en een district waar het 
goed wonen is. Bovendien maakt het district maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid op een 
aantal thema's. Verder zet het district in op een aantal strategische thema's: de maximale realisatie 
van het Masterplan park Brialmont, het beheerplan van de begraafplaats, de optimalisatie van de 
infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district en de realisatie van het longitudinaal 
ringpark met verticale uitlopers en een netwerk van stille groene wegen. 
 

 
 

Beleidsevaluatie 
Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 85,66%; investering 68,08%) 
Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 99,74%; investering 99,61%) 

 
De beleidsdoelstelling ‘Berchem is een actief, bewust en leefbaar district’  werd voor wat betreft de ontvangsten 
(exploitatie en investeringen) grotendeels gerealiseerd.  Dit betreft in hoofdzaak de stedelijke exploitatie- en 
investeringsdotatie.  De exploitatie- en investeringsuitgaven werden deels gerealiseerd. De actieplannen van district 
Berchem zijn allemaal prioritaire actieplannen.  De concrete evaluatie per prioritair actieplan is opgenomen in de 
onderstaande actieplannen. 

 
  

Prioritaire actieplannen 
 
2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district 

 
Het district is een welvarend en bruisend district. Zo is er de lokale economie, handel en horeca die 
uitstraling geeft aan het district. Er worden feestelijkheden en lokale evenementen georganiseerd. 
Berchem heeft een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod en zoveel mogelijk Berchemnaren worden tot 
sporten aangezet. Er is tevens een uitgebreid en gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod en ook de 
Berchemse tradities en erfgoed worden in de verf gezet. Bovendien erkent het district streetart als 
een waardevolle kunstvorm. Tot slot ondersteunt het district haar senioren zodat zij voluit aan de 
samenleving kunnen deelnemen. 
 

 
  
 

Beleidsevaluatie 
Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 90,68%; investering 67,67%) 
Ontvangsten: gerealiseerd (investering 100%) 
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2BER010101 Lokale economie, handel en horeca geven uitstraling aan het district Berchem 
 
EXPLOITATIE 
Toelage 

 Nominatieve toelage: Driekoningenstraat/Statiestraat 
 Nominatieve toelage: Groenenhoek Wonderneemt 
 Nominatieve toelage: Gitschotellei 
 Nominatieve toelage: Fruithoflaan 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (77,98%) 
 

 
 
2BER010102 Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district 
Berchem 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost 

 Bar Brilschans/beleefberchem 
 Nieuwjaarsdrink: wegens corona kon de nieuwjaarsdrink niet in haar oorspronkelijke vorm doorgaan. Ter 

vervanging werd de wijkwandeling Avondtuur georganiseerd.  
 Bijen 
 Kerstsfeer in Berchem 
 Groenevent: dit evenement was gepland in het najaar om de groenproducten van het district te promoten 

tijdens de BreekUit actie d.m.v. workshops. Wegens te weinig inschrijvingen voor BreekUit is dit evenement 
niet doorgegaan.  

 Jubilarissen 
 

Toelage VZW LCB 
 Bar Brilschans/beleefberchem 
 Vlaanderen Feest 
 Lichtjesfeest 
 Cinema Brialmont 
 Berchem Trippelt 

 
Toelage  

 Nominatieve toelage: Vuurkruisers 11 november 
 Nominatieve toelage: Sinterklaasstoet + magazijnkosten 
 Stadsmakers projectsubsidies 2019: finale afrekening project Bistro Gezond uit 2019 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (97,57%) 
 
 
INVESTERING 
Meubilair 

 Bar Brilschans – aankopen materiaal: de factuur voor de geleverde diensten werd door de leverancier niet 
tijdig opgestuurd. Deze zal overgedragen worden naar 2022.  

 
 
Beleidsevaluatie: niet gerealiseerd (0,00%) 
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2BER010103 Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de 
noden van kinderen, tieners en jongeren 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost 

 Buitenspeeldag 
 A-kaart vakantieaanbod 
 Open pleinwerking 
 Open vakantieaanbod: 2.612,01 euro van de voorziene 3.500 euro werd gerealiseerd voor de activiteiten 

Speelhelden en Maakplaats. Deze eerste editie was meteen succesvol met ongeveer 50 deelnemers per 
dag. Door de coronamaatregelen heeft de jeugddienst de activiteiten echter moeten inperken waardoor er 
minder aangeboden kon worden en dus ook minder uitgegeven werd.  

 Stoepkrijtactie Beleef Berchem 
 Oprichting kinderdistrictsraad: 17,25 euro van de voorziene 500 euro werd gerealiseerd voor het aanbieden 

van versnaperingen tijdens de eerste editie.  
 Tieneraanbod workshops 12-15 jaar: 2.190,45 euro van de voorziene 3.000 euro werd gerealiseerd voor het 

organiseren van workshops tijdens de maandelijkse tiener-activiteiten op de jeugddienst. In 2021 waren dit 
de workshops graffiti, dj, freerunning en kunstige foto’s.  
 

Toelage 
 Werkingstoelage – extra Coronamiddelen 
 Nominatieve toelage: vzw Koraal 
 Nominatieve toelage: vzw Gekko 
 Nominatieve toelage: Kras  
 Nominatieve toelage: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)  
 Nominatieve toelage: Formaat 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (84,29%) 
 
 
INVESTERING 
Terreinen  

 Leeuwerikpark: gerealiseerd  
 Onderhoud speel- en sportterreinen: 24.626,53 euro van de voorziene 30.282 euro werd gerealiseerd  

 
Toelage 

 Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14e Albert 1: gerealiseerd  
 Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen: 45.416,53 euro van de 

voorziene 91.870 euro werd gerealiseerd voor de volgende aanvragen 
o KSA Striideburgh 
o KSA Berghemerburcht  
o 2de Onze-Lieve-Vrouwegroep 
o Belgian Scouts 14e Albert 1 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (81,29%) 
 
 
2BER010104 Berchem wil zoveel mogelijk Berchemenaren aan het sporten en bewegen krijgen en houden 
waarbij activatie en verbinding centraal staat 

 
EXPLOITATIE 
Werkingskost 

 Parksporten zomer 
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 Bollekesloop: niet gerealiseerd wegens geldende coronamaatregelen 
 Gezondheidsworkshops en –acties: niet gerealiseerd. Het project heeft tijdelijk stilgelegen door enerzijds de 

geldende coronamaatregelen en anderzijds door de onduidelijkheid of het district dan wel de stad dit verder 
zou opnemen. Ondertussen is dit verduidelijkt en zal het district hierin een rol opnemen.  

 Skate in Berchem 
 Geluidsstudie Rooi 
 Walk on water 
 Gekke fietsen Berchem Classix 

 
Toelage 

 Ondersteuningsreglement: basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen 
 Nominatieve toelage: Berchem Classix (GPSG vzw) 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (91,14%) 
 

 
INVESTERING 
Terreinen 

 Skate-element: niet gerealiseerd. Er was lang onduidelijkheid over de exacte locatie van het skate-element 
binnen sportcentrum Het Rooi. Dit is nu duidelijk en de procedure voor het plaatsen van het element is 
gestart.  

 Infobord loopparcours natuurpark Wolvenberg: niet gerealiseerd. Er werd een ander loopparcours 
voorgesteld. Er wordt verder bekeken om het bord in 2022 te plaatsen.  

 Bmx – Prieel: niet gerealiseerd. Dit wordt uitgerold in 2022.  
 Basketbalpaal voor alle leeftijden: niet gerealiseerd. Zodra duidelijk is welk terrein hiervoor in aanmerking 

komt (één terrein wordt immers door Sporting A omgevormd tot 3 on 3 terrein) kan de procedure opgestart 
worden.  

 Betonnen ping pong tafel in park 
 

Kunstwerk  
 Banner/schildering Berchem Sport: 2.075,52 euro van de voorziene 3.000 euro werd gerealiseerd 

 
Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (25,35%) 
 
 
2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod 
 
EXPLOITATIE 

 Toelage vzw LCB 
Toelage 

 Reglement ondersteuningsproduct cultuurprojecten  
 Reglement werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen 
 Nominatieve toelage: Eglantier muziek in de wijk  
 Nominatieve toelage: Sint-Wilibrordus (Kerststallen) 
 Nominatieve toelage: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring 
 Nominatieve toelage: Oem Zeep 
 Nominatieve toelage: Nuff Said 
 Nominatieve toelage: Verhalensalon Mia Verbeelen 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (95,21%) 
 
 
INVESTERING 
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Kunstwerk 
 Projectiemogelijkheden Brialmont / Mural herdenking COVID-slachtoffers 

 
Toelage 

 Ondersteuningsproduct voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële 
tarieven ter beschikbaar staan van verenigingen: 31.907,06 euro van de voorziene 39.021 euro werd 
gerealiseerd voor de ingediende aanvragen. De rest is restbudget dat rechtgetrokken zal worden bij de 
volgende aanpassing meerjarenplanning.  

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (82,87%) 
 
 
 
2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed 
 
EXPLOITATIE 
Toelage VZW LCB  

 75 jaar bommen op Berchem 
 Antwerp Ghost Walk / Berchem herdenkt  
 Berchem herdenkt 
 Brialmont (Brilschans) 
 Erfgoedwandeling 
 Schatkasten / street-art 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (100%) 
 
 
2BER010107 Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de 
samenleving  
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost 

 Rollator- en fietsnazicht: niet gerealiseerd. CAW-Velodepot heeft geen personeel meer om dit te realiseren. 
In de toekomst moet hiervoor dus een nieuwe bestemming gevonden worden.  

 Busdienst Veldekens en Groenenhoek: 18.702,50 euro van de voorziene 21.440 euro werd gerealiseerd  
 Buurtcultuur: 600 euro van de voorziene 4.000 euro werd gerealiseerd. Er werd in 2021 één aanvraag 

ontvangen van Huize Berchem voor het organiseren van de show ‘Cabaret’. Omwille van corona en de 
bijhorende strenge maatregelen binnen de stad en het zorgbedrijf is dit het enige dat is kunnen/mogen 
doorgaan.  

 Open namiddagen: 325 euro van de voorziene 1.500 euro werd gerealiseerd. Er werd in 2021 maar één 
aanvraag ontvangen van Home St-Jozef voor de organisatie van een zangoptreden. De open namiddagen 
zijn een aantal keer ingeboekt geweest maar evenveel weer afgelast omwille van coronabesmettingen (in 
o.a. De Veldekens) en een laag aantal inschrijvingen.  

 Huur bussen wandeling: 1.166 euro van de voorziene 1.500 euro werd gerealiseerd 
 Computerlessen CVO: niet gerealiseerd. In 2021 zijn er omwille van corona geen vormingen van lesgevers 

senioren doorgegaan.  
 

Toelage VZW LCB  
 Toelage vzw LCB: matinees 

 
Toelage 

 Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren 
 Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren: de 
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aanvragen voor 2021 waren goed voor een bedrag van 3.858,92 euro van de voorziene 4.500 euro 
 Ondersteuningsreglement Berchemse seniorenverenigingen 
 Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen 
 Nominatieve toelage: Samana vzw (Warme buurt): 224,15 euro van de voorziene 500 euro werd 

gerealiseerd. Samana liet weten dat veel plannen niet zijn kunnen doorgaan.  
 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (83,70%) 

 
INVESTERING 
Meubilair  

 Meubilair / informaticamateriaal: niet gerealiseerd. Meubilair en IT-materiaal is niet aangekocht in 2021. De 
nieuwe koers is dat kandidaat cursisten hun eigen materiaal meebrengen.  

 
Beleidsevaluatie: niet gerealiseerd (0,00%) 
 
 
2BER010108 Berchem erkent streetart als een waardevolle internationale kunstvorm en steunt de verdere 
ontwikkeling ervan 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost  

 Workshops streetart  
 Promotie streetart  

Toelage  
 Nominatieve toelage MOS organisatie workshops: FV Kingsize  

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (96,27%) 
 
 
INVESTERING 
Kunstwerken 

 Realisatie nieuwe schilderingen: 9.712,80 euro van de voorziene 57.982 euro werd gerealiseerd voor de 
streetartwerken in de fietstunnel Generaal Lemansstraat en Sint-Wilibrordus. De lage realisatie kan 
verklaard worden door moeilijkheden die ervaren werden bij de procedure voor project Fake Views. De 
uitbesteding verliep moeizaam en eens de financiële kant van de zaak in orde was en er een organisatie 
voor de uitvoering aangesteld was, heeft deze de opdracht alsnog geweigerd. Bijgevolg moest er een 
nieuwe procedure opgestart worden en nieuwe offertevragen uitgestuurd worden. Deze procedure loopt 
momenteel nog.  

 
Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (16,75%)
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BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is 
 

Berchem is een district waar het goed wonen is. Het district zorgt ten eerste voor de heraanleg, de 
herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen. Ten tweede verhoogt het district de 
leefbaarheid door systematisch te vergroenen, haar parken te verbeteren, grijs te ontpitten en 
waar mogelijk parken bij te creëren. 
 

  
Beleidsevaluatie 
Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 78,79%; investering 64,54%) 
Ontvangsten: gerealiseerd (investering 81,22%) 
 
 
2BER010201 Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en 
pleinen 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost 

 Openingsfeesten straten: niet gerealiseerd. Er hebben geen openingsfeesten van straten plaatsgevonden 
omdat er geen straten afgewerkt zijn in 2021. De Boomgaardstraat en Tuinstraten zijn nog lopende werven.  

 Onderhoud verlichting: 17.591,66 euro van de voorziene 22.400 euro werd gerealiseerd. De 
onderhoudskost verlichting werkt op basis van een vast percentage van het aantal lichtpunten in een 
district. Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel defecten in een jaar zullen voorkomen. 
 

 
Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (65,18%) 
 

 
INVESTERING 
Wegen  

 Zillebekelaan 
 Boomgaardstraat fase 1: 35.514,22 euro van de voorziene 51.132,3 euro werd gerealiseerd 
 Stanleystraat / Cuperusstraat 
 Berthoutstraat / De Brouwerstraat / Sint-Lambertusstraat / Wasstraat / Woeringenstraat (tuinstraat): 

16.897,62 euro van de voorziene 24.524 euro werd gerealiseerd 
 Bindstraat / Ferdinand Coosemansstraat / Walemstraat: niet gerealiseerd. De gunning is voorzien in 2022. 

De werken kunnen na afstemming met andere werven in de buurt en de nutswerken voorafgaand aan de 
riolerings- en bestratingswerken vermoedelijk starten vanaf het najaar van 2022.  

 Waterloostraat – Van Merlenlaan 
 De Lescluzestraat / Jennevalstraat / Onze-Lieve-Vrouwstraat 
 Jozef Wautersstraat: niet gerealiseerd. Een volledige heraanleg van dit project werd bij de vorige 

aanpassing meerjarenplanning geschrapt om te kunnen participeren met het project Saffierstraat. Er blijft 
wel nog budget beschikbaar voor het herstel van de slecht liggende stoep in de straat.  

 Boomgaardstraat (fase 2): de projectscope van dit project werd ondertussen samen met district Antwerpen 
en kabinet mobiliteit afgestemd. Het ontwerptraject start op en de uitvoering is voorzien voor eind 2023.  

 Tuinstraat Hogeweg: het ontwerptraject is opgestart en de uitvoering is voorzien voor eind 2023.  
 Diksmuidelaan: 20.327,92 euro van de voorziene 34.480 euro werd gerealiseerd 
 Quick Wins Antwerpen Breekt Uit: niet gerealiseerd in 2021. Er werden intussen twee Quick Wins 

gerealiseerd begin 2022. Deze bevinden zich ter hoogte van de Strijdhoflaan en de Heilig Hartstraat.  
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 QR Edelgesteentestraat 
 Participatie aansluiting fietspad Troyentenhoflaan AWV kruispunt: deze aanpassing werd gerealiseerd 

samen met de heraanleg van het kruispunt Elisabethlaan-Floraliënlaan. Door SOK inkomsten die recent 
toegekend zijn aan het district zal de betaling gebeuren via deze SOK en zal het districtsbudget niet 
aangewend worden. Deze aanpassing zal doorgevoerd worden bij de volgende aanpassing 
meerjarenplanning.  

 Draakplaats / Tramplein: 60.552,93 euro van de voorziene 87.472 euro werd gerealiseerd 
 

Andere infra betreffende wegen  
 Verduurzamen QR Lode Vissenaeken 
 QR Edelgesteentestraat 
 Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, ‘grijze’ banken): 16.829,50 euro van de voorziene 40.092 euro werd 

gerealiseerd 
 Openbare verlichting Elisabethlaan – Floraliënlaan: deze verlichting is geplaatst en dient nog administratief 

afgerekend te worden na oplevering.  
 
Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (59,55%) 
 
 
2BER010202 Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te 
verbeteren en te verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren. 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost  

 Onderhoud beluchters en fonteinen: 2.877,38 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd 
 Mobiel groen – zomerbebloeming 
 Innovatieve vergroening op pleintjes in Berchem: (Hitte)Bomen op pleintjes: gerealiseerd op Frans Van 

Hombeeckplein 
 Aankoop niet-duurzaam materiaal: 25.440,60 euro van de voorziene 30.000 euro werd gerealiseerd 

 
Toelage  

 Nominatieve toelage: Posthof moestuinen 
 Nominatieve toelage: Posthof een buurt om van te snoepen 
 Nominatieve toelage: Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt 

Groen) 
 Reglementen Berchembuurt Groen: 1.973 euro van de voorziene 14.000 euro is gerealiseerd door middel 

van toelagen. Het aantal aanvragen was beperkt in 2021 en er is weinig promo gemaakt kunnen worden.  
 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (83,60%) 
 
 
INVESTERING 
Terreinen  

 Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten 
 Cyclisch beheer: fonteinen en beluchters – herstel 
 Parkmeubilair: zitbanken: niet gerealiseerd. Er waren geen nieuwe banken nodig in 2021.  
 Regeneratie van parkwegen in parken 
 Bomen en planten – parken en begraafplaatsen: 9.505,05 euro van de voorziene 15.000 euro werd 

gerealiseerd 
 Kunstenplein tiny forest: gerealiseerd door Posthof op het Kunstenplein 
 Stadslandbouw projecten / hondenloopzones 
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Andere infra betreffende wegen 
 Bomen en planten: straten 
 Project groenslingers reglement Berchembuurt Groen: de aanvragen voor 2021 waren goed voor een 

bedrag van 11.679,68 euro van de voorziene 20.200 euro.  
 Project klimhulpen reglement Berchembuurt Groen: de aanvragen voor 2021 waren goed voor een bedrag 

van 2.357,44 euro van de voorziene 4.000 euro. 
 Project geveltuinen reglement Berchembuurt Groen: er werden weinig aanvragen ontvangen voor 2021. 

Het betreft bovendien een moeilijke samenwerking met de huidige leverancier. Voor 2022 zal een nieuwe 
uitvoerder gekozen worden.  
 

Toelage  
 Nominatieve toelage: vzw Posthof 

 
 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (83,51%) 
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2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district 
 

 
Berchem is een verantwoordelijk district waar de burgerlijke stand georganiseerd wordt, inspraak en 
participatie op maat van de verschillende doelgroepen georganiseerd wordt, de nodige informatie tot 
bij al haar doelgroepen geraakt en er een begroting in evenwicht is. Bovendien zorgt BerchemBuurt 
voor verbondenheid en gemeenschapsvorming door o.a. infrastructurele, vergroeningsprojecten en/of 
activerende initiatieven te ondersteunen 
 

 
 
Beleidsevaluatie 
Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 77,14%; investering 70,25%) 
Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 99,72%; investering 100%) 
 
 
 
2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand 

 
Voor deze actie is geen budget voorzien. 
 
2BER010302 Berchem organiseert inspraak en participatie op maat van verschillende doelgroepen 
 
Voor deze actie is geen budget voorzien. 
 
 
2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost  

 Bijenproject: 113,74 euro van de voorziene 1.514 euro werd gerealiseerd 
 Algemene communicatiekosten 
 Communicatie vzw LCB: 7.955,75 euro van de voorziene 10.500 euro werd gerealiseerd 
 Magazine Berchem: 1.681,90 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd  
 Drukken infobrieven SWO 
 Hoplr 
 Park Brialmont: niet gerealiseerd. Er werd in 2021 geen nieuwsbrief uitgebracht wegens ‘pauze’ in de 

communicatie. In 2021 werd namelijk eerst een ontwerpteam gekozen en gewerkt aan een schetsontwerp. 
De eerstvolgende nieuwsbrief werd begin 2022 verdeeld.  

 Sinterklaasstoet 
 Winter in Berchem: 1.984,40 euro van de voorziene 6.700 euro werd gerealiseerd 
 Citymarketing 
 Brochures erfgoedwandeling: 1.334,63 euro van de voorziene 4.000 euro werd gerealiseerd 
 Bussen van alle communicatie: 3.827,48 euro van de voorziene 10.000 euro werd gerealiseerd 
 Seniorengids: niet gerealiseerd. De druk van de seniorengids werd voor de zekerheid verschoven van eind 

2021 naar begin 2022 wegens onduidelijkheid over het te gebruiken PB-logonummer voor betaalde 
verzendingen op de publicatie. Begin 2022 werd het nieuwe PB-nummer ontvangen en kon de druk en 
verspreiding definitief opgestart worden.  

 Berchem herdenkt communicatie 
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Beleidsevaluatie     Prioritaire beleidsdoelstellingen 

 
 
 

District Berchem / Jaarrekening 2021 
 
 

 

 Onderhoudskost en licenties software 
 Beleef Berchem-campagne  
 Berchem vergroent  

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (81,27%) 
 
INVESTERING 
Andere infra betreffende wegen 

 Digitale communicatiepanelen  
 

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (100%) 
 

 
2BER010304 Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht 
 
EXPLOITATIE 
Verzekeringen  

 Verzekering kunstwerken in bruikleen 
 

Werkingskost 
 Recepties en onthaal: 121 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd. Er werd niets meer 

georganiseerd omwille van de geldende coronamaatregelen in 2021.  
 Relatiegeschenken (huwelijken) 

 
Bezoldiging politiek personeel  

 Zitpenningen  
 

Toelage  
 Nominatieve toelage: Posthof Buurthuis 
 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Groenenhoek (Heilig Sacrament) 
 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Oud-Berchem (Sint-Hubertus) 
 Huiswerkbegeleiding Oud Kapelleke (Sint-Vicant Berchem Sint Hubertus) 

 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (85,76%) 
 
 
2BER010305 Berchem Buurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door 
infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven 
om het zwerfvuil te verminderen 
 
EXPLOITATIE 
Werkingskost 

 Aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost 
 Aankoop hulpmiddelen Herfstpoets: 2.821, 45 euro van de voorziene 4.600 euro werd gerealiseerd voor de 

aankoop van apero-boxen. Het is de eerste keer dat de herfstpoets georganiseerd werd en er dus een zicht 
is op het aantal aanvragen hiervoor.  
 

Toelage 
 Ondersteuningsreglementen korte en lange speelstraten en Berchembuurt ontmoet: 20.111,79 euro van de 

voorziene 47.000 euro werd gerealiseerd. Wegens de coronamaatregelen zijn er niet veel straatfeesten 
kunnen doorgaan in 2021.  

 
 
Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (51,43%) 

13



 
 
 
 
Beleidsevaluatie     Prioritaire beleidsdoelstellingen 

 
 
 

District Berchem / Jaarrekening 2021 
 
 

 

 
 
INVESTERING 
Toelage 

 Reglement Berchembuurt Ontmoet: 4.050,28 euro van de voorziene 20.802 euro werd gerealiseerd. Er werd 
maar één aanvraag ingediend door Buurtapp Den Rooden Beuk.  
 

Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (19,47%) 
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Beleidsevaluatie     Prioritaire beleidsdoelstellingen 

 
 
 

District Berchem / Jaarrekening 2021 
 
 

 

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid 
 

Het district maakt gebruik van haar adviesbevoegdheid op een aantal vlakken: mobiliteit, 
werkloosheid, armoede, veiligheid, ontwikkeling site Nieuw-Zurenborg, dierenwelzijn en 
lokettendienstverlening. 
  

Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 

 
2BER010401 Berchem is een bereikbaar district 
 
 
2BER010402 Berchem is een warm district 
 
 
2BER010403 Berchem is een veilig district dat zich inzet voor een aangename leefomgeving 
 
 
2BER010404 Berchem zet zich in voor de ontwikkeling van de wijk ‘Nieuw Zurenborg’ 
 
 
2BER010405 Berchem zet zich in voor het welzijn van alle dieren 
 
 
2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening 
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District Berchem / Jaarrekening 2021 
 
 

 

2BER0105 Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het 
masterplan park Brialmont 
 
Het district zet verder in op de realisatie van het Masterplan park Brialmont. Eerst en vooral wordt de 
fase 2 van het masterplan verder uitgerold en wordt de noodzakelijke groene versterking van de 
parkranden verwezenlijkt. Ten tweede onderzoekt het district de mogelijkheden om een parkhub te 
voorzien. Tot slot werkt het district een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit. 

 
 
 
Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (74,40%) 
 
 
2BER010501 Berchem zet zich in op de ontwikkeling van de fase 2 van het park Brialmont en de 
noodzakelijke groene versterking van de parkranden 
 

INVESTERING 
Plannen en studies 

 Studie geluidsreductie: gerealiseerd maar de factuur werd niet tijdig opgestuurd door de leverancier.  

Terreinen  

 Park Brialmont (uitrol masterplan deel 2): 62.185,34 euro van de voorziene 62.447 euro werd gerealiseerd  

 

Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (74,40%) 

 
 
2BER010502 Het district onderzoekt de mogelijkheid om een parkhub te voorzien 
 
Voor deze actie is geen budget voorzien. 
 
 
2BER010503 Het district werkt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit 
 
Voor deze actie is geen budget voorzien. 
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Beleidsevaluatie     Prioritaire beleidsdoelstellingen 

 
 
 

District Berchem / Jaarrekening 2021 
 
 

 

2BER0106 Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te 
geven aan het beheerplan 

 
Het district zorgt voor de invulling van het beheerplan van de begraafplaats. Ten eerste neemt het 
district maatregelen die gericht zijn op het onderhoud, de instandhouding en de geleidelijke 
ontwikkeling van het terrein. Ten tweede monitort het district het onderhoud van de graven, columbaria 
en monumenten door de stad Antwerpen zodat de erfgoedwaarde va nde begraafplaats gegarandeerd 
wordt. 

 

 
 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (100%) 

 
 

2BER010601 Met het cyclisch beheer neemt Berchem maatregelen die gericht zijn op onderhoud en 
instandhouding en geleidelijke ontwikkeling van het terrein 
 
INVESTERING 
Terreinen 

 Kasseiwegen en herstel parkwegen  
 
Beleidsevaluatie: gerealiseerd (100%) 
 

 
2BER010602 Berchem monitort het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad 
Antwerpen teneinde de belevings- en erfgoedwaarde van de begraafplaats te garanderen. 

 
Voor deze actie is geen budget voorzien. 
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2BER0107 De infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem wordt efficiënt gebruikt 
en waar nodig geoptimaliseerd 
 
Het district zet zich in om de infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo blijft het district de uitwerking van het Masterplan het Rooi op de 
agenda zetten en streeft het district naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en 
Berchemse politici. 
 

Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 

 

2BER010701 Berchem blijft de uitwerking van het Masterplan Het Rooi op de agenda zetten 

 

2BER010702 Berchem streeft naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse 
politici tegen 2025 
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Beleidsevaluatie     Prioritaire beleidsdoelstellingen 

 
 
 

District Berchem / Jaarrekening 2021 
 
 

 

2BER0108 Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers 
en een Berchems netwerk van stille groene wegen 
 
Het district pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark. Hierbij blijft het district de verbinding 
van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten en zet het district in op het 
creëren van ecologische verbindingen met bijzondere aandacht voor een veerkrachtig waternetwerk. 
 

Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 

 
 
2BER010801 Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale 
uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen 
 
 
2BER010802 Berchem zet in op het creëren van ecologische verbindingen waarbij bijzondere aandacht is 
voor de realisatie van een veerkrachtig waternetwerk 
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Schema J1: Doelstellingenrekening

Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire
beleidsdoelstelling
2BER01



Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
Exploitatie Uitgaven 1.022.970 1.194.184

Ontvangsten 1.077.883 1.080.649
Saldo 54.912 -113.535

Investeringen Uitgaven 901.860 1.324.803
Ontvangsten 2.233.866 2.242.651
Saldo 1.332.006 917.848

 Totalen
Exploitatie Uitgaven 1.022.970 1.194.184

Ontvangsten 1.077.883 1.080.649
Saldo 54.912 -113.535

Investeringen Uitgaven 901.860 1.324.803
Ontvangsten 2.233.866 2.242.651
Saldo 1.332.006 917.848
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Schema J2: De staat van het financiële evenwicht
 

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
2021 2021

I. Exploitatiesaldo (a-b) 54.912 -113.535
a. Ontvangsten 1.077.883 1.080.649
b. Uitgaven 1.022.970 1.194.184

II. Investeringssaldo (a-b) 1.332.006 917.848
a. Ontvangsten 2.233.866 2.242.651
b. Uitgaven 901.860 1.324.803

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) 1.386.918 804.313
IV. Financieringssaldo (a-b) 0 0

a. Ontvangsten 0 0
b. Uitgaven 0 0

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 1.386.918 804.313
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.305.218 3.305.218
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 4.692.137 4.109.531
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 4.692.137 4.109.531

 

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
2021 2021

I. Exploitatiesaldo 54.912 -113.535
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 0 0

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0
b. Periodieke terugvorderingen leningen 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 54.912 -113.535
 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
2021 2021

Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar 0 0

I. Autofinancieringsmarge 54.912 -113.535
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 0 0

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 0

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II) 54.912 -113.535
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Schema J3: Realisatie van de kredieten
Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Kredieten District 
Berchem

1.924.830 3.311.749 2.518.987 3.323.300 4.046.264 3.229.986

   Exploitatie 1.022.970 1.077.883 1.194.184 1.080.649 1.199.000 1.034.120

   Investeringen 901.860 2.233.866 1.324.803 2.242.651 2.847.264 2.195.866

   Financiering 0 0 0 0 0 0
Leningen en leasings 0 0 0 0 0 0

Toegestane leningen 
en betalingsuitstel

0 0 0 0 0 0

Overige 
financieringstransacties

0 0 0 0 0 0
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Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025
00 Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 1.001.926 996.901 996.901 996.901 996.901 996.901
Saldo 1.001.926 996.901 996.901 996.901 996.901 996.901

09 Decentralisatie
Exploitatie

Uitgaven 810.028 1.022.970 1.185.589 1.084.241 1.082.783 944.143
Ontvangsten 92.241 80.982 36.199 36.199 36.199 36.199
Saldo -717.787 -941.989 -1.149.390 -1.048.042 -1.046.584 -907.944

Investeringen
Uitgaven 1.798.026 901.860 4.511.262 4.569.501 2.409.040 2.348.184
Ontvangsten 2.174.125 2.233.866 2.298.610 2.483.003 2.438.482 2.285.027
Saldo 376.099 1.332.006 -2.212.652 -2.086.498 29.442 -63.157
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 810.028 1.022.970 1.185.589 1.084.241 1.082.783 944.143

1. Goederen en diensten 279.116 414.285 519.029 500.093 494.135 421.495
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 50.365 66.147 83.048 63.048 63.048 63.048

a. Politiek personeel 50.365 66.147 83.048 63.048 63.048 63.048
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur       
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden       
f. Andere personeelskosten       
g. Pensioenen       

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.       
4. Toegestane werkingssubsidies 480.546 542.537 583.512 521.100 525.600 459.600

- aan de districten       
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 400 400     
- aan welzijnsverenigingen       
- aan andere OCMW-verenigingen       
- aan de politiezone       
- aan de hulpverleningszone       
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)       
- aan besturen van de eredienst       
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen       
- aan andere begunstigden 480.146 542.137 583.512 521.100 525.600 459.600

5. Andere operationele uitgaven       
B. Financiële uitgaven       

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden       
- aan financiële instellingen       
- aan andere entiteiten       

2. Andere financiële uitgaven       
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar       
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 1.094.167 1.077.883 1.033.100 1.033.100 1.033.100 1.033.100

1. Ontvangsten uit de werking 1.644 566 5.146 5.146 5.146 5.146
2. Fiscale ontvangsten en boetes       

a. Aanvullende belastingen       
Opcentiemen op de onroerende voorheffing       
Aanvullende belasting op de personenbelasting       
Andere aanvullende belastingen       

b. Andere belastingen en boetes       
3. Werkingssubsidies 1.092.176 1.027.954 1.027.954 1.027.954 1.027.954 1.027.954

a. Algemene werkingssubsidies 1.001.926 996.901 996.901 996.901 996.901 996.901
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Jaarrekening Meerjarenplan

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeentefonds       
Andere algemene werkingssubsidies 1.001.926 996.901 996.901 996.901 996.901 996.901

- van de federale overheid       
- van de Vlaamse overheid       
- van de gemeente 1.001.926 996.901 996.901 996.901 996.901 996.901
- van het OCMW       
- van andere entiteiten       

b. Specifieke werkingssubsidies 90.251 31.053 31.053 31.053 31.053 31.053
- van de federale overheid       
- van de Vlaamse overheid       
- van de provincie       
- van de gemeente 90.251 31.053 31.053 31.053 31.053 31.053
- van het OCMW       
- van andere entiteiten       

4. Recuperatie van individuele hulpverlening       
5. Andere operationele ontvangsten 347 49.362     

B. Financiële ontvangsten       
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar       
III. Exploitatiesaldo 284.139 54.912 -152.489 -51.141 -49.683 88.957

Jaarrekening Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa       

1. Extern verzelfstandigde agentschappen       
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten       
3. OCMW-verenigingen       
4. Andere financiële vaste activa       

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.718.896 768.963 4.307.309 4.498.001 2.352.540 2.298.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.714.884 768.963 4.307.309 4.498.001 2.352.540 2.298.184

a. Terreinen en gebouwen 491.567 333.626 850.804 1.210.963 513.940 181.575
b. Wegen en overige infrastructuur 1.190.921 421.048 3.313.219 3.245.038 1.771.600 2.064.609
c. Roerende goederen 12.532  17.592 2.000 2.000 2.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht       
e. Erfgoed 19.863 14.288 125.694 40.000 65.000 50.000

2. Andere materiële vaste activa 4.012      
a. Terreinen en gebouwen 4.012      
b. Roerende goederen       

C. Investeringen in immateriële vaste activa   21.133    
D. Toegestane investeringssubsidies 79.130 132.897 182.820 71.500 56.500 50.000
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- aan de districten       
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)       
- aan welzijnsverenigingen       
- aan andere OCMW-verenigingen       
- aan de politiezone       
- aan de hulpverleningszone       
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)       
- aan besturen van de eredienst  3.649 -3.649    
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen       
- aan andere begunstigden 79.130 129.248 186.469 71.500 56.500 50.000

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa       

1. Extern verzelfstandigde agentschappen       
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten       
3. OCMW-verenigingen       
4. Andere financiële vaste activa       

B. Verkoop van materiële vaste activa       
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       

a. Terreinen en gebouwen       
b. Wegen en overige infrastructuur       
c. Roerende goederen       
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht       
e. Erfgoed       

2. Andere materiële vaste activa       
a. Onroerende goederen       
b. Roerende goederen       

C. Verkoop van immateriële vaste activa       
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.174.125 2.233.866 2.298.610 2.483.003 2.438.482 2.285.027

- van de federale overheid       
- van de Vlaamse overheid   8.785    
- van de provincie       
- van de gemeente 2.174.125 2.233.866 2.289.825 2.483.003 2.438.482 2.285.027
- van het OCMW       
- van andere entiteiten       

III. Investeringssaldo 376.099 1.332.006 -2.212.652 -2.086.498 29.442 -63.157

Saldo exploitatie en investeringen 660.237 1.386.918 -2.365.141 -2.137.639 -20.241 25.800
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Jaarrekening Meerjarenplan

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden       

1. Periodieke aflossing van leningen en leasings       
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings       

B. Vereffening van niet-financiële schulden       
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel       

1. Toegestane leningen       
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)       
- aan welzijnsverenigingen       
- aan andere OCMW-verenigingen       
- aan andere begunstigden       

2. Toegestaan betalingsuitstel       
D. Vooruitbetalingen       
E. Kapitaalsverminderingen       

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden       

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen       
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten       

B. Aangaan van niet-financiële schulden       
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel       

1. Terugvordering van toegestane leningen       
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen       
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen       

2. Vereffening van betalingsuitstel       
D. Vereffening van vooruitbetalingen       
E. Kapitaalsverhogingen       
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 
activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

      

III. Financieringssaldo       

 Budgettair resultaat van het boekjaar 660.237 1.386.918 -2.365.141 -2.137.639 -20.241 25.800
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Schema T3 : Investeringsproject : Berchem is een welvarend en bruisend district (2BER0101)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na MJP Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 * 2023 2024 2025
Uitgaven 438.349 1.404.816 0 1.843.165 147.808 290.540 610.943 434.870 167.001 192.002

B. Investeringen in materiële vaste activa 239.395 1.083.749 0 1.323.144 73.678 165.717 454.876 369.870 117.001 142.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

239.395 1.083.749 0 1.323.144 73.678 165.717 454.876 369.870 117.001 142.002

a. Terreinen en gebouwen 172.237 779.463 0 951.700 20.809 151.428 311.590 327.870 50.001 90.002
b. Wegen en overige infrastructuur 20.474 0 0 20.474 20.474 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 12.532 23.592 0 36.125 12.532 0 17.592 2.000 2.000 2.000
e. Erfgoed 34.151 280.694 0 314.845 19.863 14.288 125.694 40.000 65.000 50.000

D. Toegestane investeringssubsidies 198.954 321.068 0 520.021 74.130 124.824 156.068 65.000 50.000 50.000
* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.
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Schema T3 : Investeringsproject : Berchem is een district waar het goed wonen is (2BER0102)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na MJP Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 * 2023 2024 2025
Uitgaven 1.663.887 11.038.353 0 12.702.240 1.216.300 447.587 3.657.533 3.445.038 1.819.600 2.116.182

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.654.864 11.038.353 0 12.693.217 1.211.300 443.564 3.657.533 3.445.038 1.819.600 2.116.182
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

1.650.852 11.038.353 0 12.689.205 1.207.288 443.564 3.657.533 3.445.038 1.819.600 2.116.182

a. Terreinen en gebouwen 121.871 643.887 0 765.758 63.855 58.016 344.314 200.000 48.000 51.573
b. Wegen en overige infrastructuur 1.528.981 10.394.466 0 11.923.447 1.143.433 385.548 3.313.219 3.245.038 1.771.600 2.064.609
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 4.012 0 0 4.012 4.012 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 4.012 0 0 4.012 4.012 0 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 9.023 0 0 9.023 5.000 4.023 0 0 0 0
Ontvangsten 38.000 499.864 0 537.864 0 38.000 80.785 243.000 176.079 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 38.000 499.864 0 537.864 0 38.000 80.785 243.000 176.079 0
* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.
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Schema T3 : Investeringsproject : Berchem is een verantwoordelijk district (2BER0103)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na MJP Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 * 2023 2024 2025
Uitgaven 66.565 39.753 0 106.317 27.015 39.550 26.753 6.500 6.500 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 62.515 0 0 62.515 27.015 35.500 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

62.515 0 0 62.515 27.015 35.500 0 0 0 0

b. Wegen en overige infrastructuur 62.515 0 0 62.515 27.015 35.500 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 4.050 39.752 0 43.802 0 4.050 26.752 6.500 6.500 0

Ontvangsten 4.369.991 9.005.259 0 13.375.250 2.174.125 2.195.866 2.217.825 2.240.003 2.262.403 2.285.027
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.369.991 9.005.259 0 13.375.250 2.174.125 2.195.866 2.217.825 2.240.003 2.262.403 2.285.027

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.
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Schema T3 : Investeringsproject : Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een 
maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont (2BER0105)

Reeds 
gerealiseerd

Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na MJP Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 * 2023 2024 2025
Uitgaven 356.915 861.197 0 1.218.113 294.730 62.185 102.165 493.093 265.939 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 356.915 840.064 0 1.196.980 294.730 62.185 81.032 493.093 265.939 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

356.915 840.064 0 1.196.980 294.730 62.185 81.032 493.093 265.939 0

a. Terreinen en gebouwen 356.915 840.064 0 1.196.980 294.730 62.185 81.032 493.093 265.939 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 21.133 0 21.133 0 0 21.133 0 0 0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.
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Schema T3 : Investeringsproject : Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar 
begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan (2BER0106)

Reeds 
gerealiseerd

Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na MJP Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 * 2023 2024 2025
Uitgaven 174.170 153.868 0 328.038 112.173 61.997 33.868 90.000 30.000 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 174.170 153.868 0 328.038 112.173 61.997 33.868 90.000 30.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

174.170 153.868 0 328.038 112.173 61.997 33.868 90.000 30.000 0

a. Terreinen en gebouwen 174.170 153.868 0 328.038 112.173 61.997 33.868 90.000 30.000 0
* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.
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Schema T3 : Investeringsproject : Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark 
en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen (2BER0108)  

Reeds 
gerealiseerd

Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na MJP Jaarrekening Meerjarenplan

2020 2021 2022 * 2023 2024 2025
Uitgaven 0 340.000 0 340.000 0 0 80.000 100.000 120.000 40.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 340.000 0 340.000 0 0 80.000 100.000 120.000 40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

0 340.000 0 340.000 0 0 80.000 100.000 120.000 40.000

a. Terreinen en gebouwen 0 340.000 0 340.000 0 0 80.000 100.000 120.000 40.000
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.
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 District Berchem / Toelichting bij de jaarrekening 2021 

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 
 
Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de 
jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform 
schema T4, op te nemen. 
 
Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit 
verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant. 
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Financiële risico’s 
 
Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële 
risico’s op te nemen.  
 
Het district heeft specifieke bevoegdheden  en de dotatie van de stad aan het district geldt als 
voornaamste inkomstenbron. 
Om die redenen zijn er geen extra financiële risico’s buiten dewelke opgenomen door de stad 
Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2021. 
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Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde 
en de geraamde ontvangsten en uitgaven 
 
Artikel 3, 6de lid, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening 
een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en 
uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.  
 
Voor de verklaring van  de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en 
de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is 
opgenomen in de beleidsevaluatie. 
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Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een 
buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het 
boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 
 
Artikel 3, 6de lid, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening 
een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het 
budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.  
 
Voor de toelichting  over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair 
resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de 
tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie. 
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Overzicht overdrachten

 Actieplan  Meerjarenplan Jaarrekening Saldo Overdracht *
2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district Uitgaven 429.379 290.540 138.838 138.838

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is
Ontvangsten 46.785 38.000 8.785 8.785
Uitgaven 693.545 447.587 245.958 245.958

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district
Ontvangsten 2.195.866 2.195.866 0 0
Uitgaven 56.303 39.550 16.753 16.753

2BER0105 Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van 
het Masterplan park Brialmont Uitgaven 83.580 62.185 21.394 21.394

2BER0106 Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een 
invulling te geven aan het beheerplan Uitgaven 61.997 61.997 0 0

Totalen
Ontvangsten 2.242.651 2.233.866 8.785 8.785
Uitgaven 1.324.803 901.860 422.943 422.943

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.
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Verwijzing webtoepassing documentatie 
 
Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verwijzing 
naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.  
 
De documentatie bij de jaarrekening 2021 kan u via onderstaande link vinden: 
 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/bestuur/meerjarenplan-district-berchem 
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Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen 
 
 
Artikel 4, 5de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het 
meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met 
de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en 
uitgaven. 
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district prioritair

Schepen: Bruno De Saegher
Buket Karaca
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 1.077.883 1.080.649

Uitgaven 1.022.970 1.194.184

Investering
Ontvangsten 2.233.866 2.242.651

Uitgaven 901.860 1.324.803

Actieplannen
2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 74.550 74.550

Uitgaven 663.792 732.032

Investering Uitgaven 290.540 429.379

2BER010101 Lokale economie, handel en horeca geven uitstraling aan het district Berchem

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 17.935 23.000

2BER010102 Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 137.560 140.986

Investering Uitgaven  534

2BER010103 Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de noden van kinderen, 
tieners en jongeren

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 158.848 188.458

Investering Uitgaven 237.787 292.525

2BER010104 Berchem wil zoveel mogelijk Berchemenaren aan het sporten en bewegen krijgen en houden waarbij activatie 
en verbinding centraal staat

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 105.612 115.882

Investering Uitgaven 8.634 34.058

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 74.550 74.550

Uitgaven 137.300 144.200

Investering Uitgaven 34.407 41.521
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 16.155 16.155

2BER010107 Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 60.681 72.499

Investering Uitgaven  2.758

2BER010108 Berchem erkent streetart als een waardevolle internationale kunstvorm en steunt de verdere ontwikkeling 
ervan

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 29.702 30.852

Investering Uitgaven 9.713 57.982

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 128.529 163.137

Investering
Ontvangsten 38.000 46.785

Uitgaven 447.587 693.545

2BER010201 Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 27.795 42.645

Investering
Ontvangsten 38.000 46.785

Uitgaven 327.098 549.269

2BER010202 Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te verbeteren en te 
verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 100.734 120.492

Investering Uitgaven 120.490 144.276

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 1.003.333 1.006.100

Uitgaven 230.649 299.015

Investering
Ontvangsten 2.195.866 2.195.866

Uitgaven 39.550 56.303

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010302 Berchem organiseert inspraak en participatie op maat van verschillende doelgroepen
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 108.884 133.979

Investering Uitgaven 35.500 35.500

2BER010304 Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 1.003.333 1.006.100

Uitgaven 92.140 107.436

Investering Ontvangsten 2.195.866 2.195.866

2BER010305 Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of 
vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te 
verminderen

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 29.624 57.600

Investering Uitgaven 4.050 20.802

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010402 Berchem is een warm district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010403 Berchem is een veilig district dat zich inzet voor een aangename leefomgeving

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010404 Berchem zet zich in voor de ontwikkeling van de wijk 'Nieuw Zurenborg'

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010405 Berchem zet zich in voor het welzijn van alle dieren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0105 Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie 
van het Masterplan park Brialmont prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Investering Uitgaven 62.185 83.580
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
2BER010501 Berchem zet zich in op de ontwikkeling van de fase 2 van het park Brialmont en de noodzakelijke groene 

versterking van de parkranden

Jaarrekening Meerjarenplan

Investering Uitgaven 62.185 83.580

2BER010502 Het district onderzoekt de mogelijkheid om een parkhub te voorzien

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010503 Het district werkt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0106 Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een 
invulling te geven aan het beheerplan prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Investering Uitgaven 61.997 61.997

2BER010601 Met het cyclisch beheer neemt Berchem maatregelen die gericht zijn op onderhoud en instandhouding en 
geleidelijke ontwikkeling van het terrein

Jaarrekening Meerjarenplan

Investering Uitgaven 61.997 61.997

2BER010602 Berchem monitort het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen 
teneinde de belevings- en erfgoedwaarde van de begraafplaats te garanderen.

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0107 De infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem wordt 
efficiënt gebruikt en waar nodig geoptimaliseerd prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010701 Berchem blijft de uitwerking van het Masterplan Het Rooi op de agenda zetten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010702 Berchem streeft naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse politici tegen 2025

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0108 Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt 
verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010801 Berchem blijft de verbinding van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010802 Berchem zet in op het creëren van ecologische verbindingen waarbij bijzondere aandacht is voor de realisatie 
van een veerkrachtig waternetwerk

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
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Toegestane werkingssubsidies
Beleidsveld Jaarrekening Meerjarenplan

0110 Secretariaat 6.900,52 7.750,00
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 20.777,79 47.000,00
0190 Overig algemeen bestuur 17.935,42 22.999,97
0680 Groene ruimte 25.473,00 37.500,00
0710 Feesten en plechtigheden 72.190,00 72.950,00
0729 Overig beleid inzake het erfgoed 16.155,00 16.155,00
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 140.800,00 148.200,00
0749 Overig sportbeleid 77.408,00 77.408,00
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 124.955,63 144.158,17
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 39.942,13 40.859,00

Totaal 542.537,49 614.980,14
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Toegestane investeringssubsidies
Beleidsveld Jaarrekening Meerjarenplan

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 4.050,28 20.802,46
0680 Groene ruimte 4.023,00 4.023,00
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 31.907,06 39.021,00
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 92.916,53 139.370,40

Totaal 132.896,87 203.216,86
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Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsdomein Beleidsveld

00 Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0090 Overige algemene financiering

09 Decentralisatie 0110 Secretariaat

0170 Binnengemeentelijke decentralisatie

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

0190 Overig algemeen bestuur

0200 Wegen

0680 Groene ruimte

0710 Feesten en plechtigheden

0729 Overig beleid inzake het erfgoed

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

0749 Overig sportbeleid

0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

0990 Begraafplaatsen
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Overzicht van de verbonden entiteiten 
 
Artikel 4, 5de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening 
een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.  
 
De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke 
verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze 
eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden 
entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2021. 
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Samenstelling personeelsuitgaven 
 

 
 
 
 
 
 

 
Toelichting bij het personeelsbudget 

 
Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor 
worden bijgevolg door de stad opgenomen. 
 
Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. 
De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen. 
 

Budgetpositie Omschrijving 2021 

6200 
Bezoldiging/sociale 
voordelen politiek 
personeel 

66.147 

Eindtotaal  66.147 
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Overzicht belastingontvangsten 
 
 
Artikel 4, 5de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening 
een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te 
nemen. 
 
Op grond van artikel 134, 4de lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende 
de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet 
over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en 
hebben zij dus geen belastingontvangsten. 
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