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MEERJARENPLAN 2016 – 2021



De oprichting van het Zorgbedrijf is een keerpunt in de organisatie en de verdere evolutie van  
openbare zorg in Roeselare. Door haar zorgactiviteiten samen met de stad sedert 1 januari 2015 
in een OCMW-vereniging van publiek recht onder te brengen, koos het OCMW Roeselare er 
resoluut voor om een lange termijn visie en toekomst voor haar zorgverlening te definiëren. Een  
evenwichtsoefening waarin kwalitatieve zorg met een belangrijke sociale inslag vorm krijgt in een 
responsabiliserend budgettair kader.

Om deze uitdaging van zowel inhoudelijke beleidsdoelstellingen als budgettaire krijtlijnen te  
voorzien diende in 2015 nog een budgettaire stap gezet te worden. Het vroegere, geconsolideerde 
meerjarenplan van het OCMW Roeselare (2014 – 2019) diende te worden opgesplitst in een luik 
OCMW en een luik Zorgbedrijf. In een goede verstandhouding en met wederzijds respect voor de 
behoeftes van beide organisaties werd een ‘boedelscheiding’ uitgewerkt.

Het Zorgbedrijf Roeselare actualiseerde in 2015 reeds haar fundamenten in een vernieuwde missie 
en visie. 

In dit beleidsdocument neemt het Zorgbedrijf een tweede horde. De lange termijn visie wordt  
onderstreept door vanaf 2016 een meerjarenplan tot 2021 te definiëren waarbij strategische  
beleidsdoelstellingen worden gekaderd binnen een financieel uitdagende context.

De naamgeving van de organisatie krijgt hierin weerklank: het verlenen van ‘zorg’ blijft  
ontegensprekelijk dé kernopdracht, binnen de contouren van een professionele ‘bedrijfsvoering’. 
Op die manier zal het Zorgbedrijf vandaag en in de toekomst een duurzame meerwaarde realiseren 
voor haar talloze klanten alsook voor het lokaal bestuur dat voor de inwoners van Roeselare een 
warme en zorgzame stad wil blijven maken.

Wij hebben uw zorg in onze vingers!

Steven Verdoolaege      Geert Depondt 
Algemeen Directeur      Voorzitter
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In de voorliggende bundel zijn de volgende 2 beleidsrapporten1 van het Zorgbedrijf opgenomen:

• Meerjarenplan 2016 - 2021
• Budget 2016

1. Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’, werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 
Ook voor de publieke verzelfstandigde organisaties zoals het Zorgbedrijf legt dit besluit een reeks regels op voor 
het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. Het besluit legt vooral regels op voor de  
beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaar-
rekening.
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Het meerjarenplan van het Zorgbedrijf bestaat uit drie delen: een strategische nota, een financiële 
nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De strategische nota geeft een beschrijving van de ankerpunten (beleidsdoelstellingen) en de be-
leidsopties van het Zorgbedrijf voor de periode van het meerjarenplan (2016-2021).

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat 
van het financieel evenwicht. Uit de staat van het financieel evenwicht moet blijken dat de planning 
voldoet aan de normen voor het toestandsevenwicht en voor het structureel evenwicht. 

De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan. De toelichting 
bevat alle bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing van de Raad van Beheer te onder-
bouwen. Zo wordt het meerjarenplan zelf niet overladen met technische details of bijkomende infor-
matie.
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STRATEGISCHE NOTA BIJ HET  
MEERJARENPLAN 2016 - 2021

8



I. INLEIDING

Gezien de globale macro-economische context, de enorme uitdagingen die zich ook op lokaal vlak 
stellen en de druk op de zorgsector koos het OCMW Roeselare samen met de Stad ervoor om 
haar marktgerichte zorgactiviteiten te heroriënteren en te verzelfstandigen sinds 1 januari 2015. Het 
Zorgbedrijf Roeselare vormt hierbij de toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgver-
lening in functie van een klantgerichte continuïteit van de dienstverlening, kwaliteitsbehoud en  
verhoogde rendabiliteit.

Het meerjarenplan (MPJ) 2014-2019 werd nog vanuit het toenmalig geconsolideerde OCMW 
Roeselare gemaakt en goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 4  
december 2013. 2015 was een overgangsjaar waarbij het OCMW opgesplitst werd in een Zorgbedrijf  
enerzijds en het ‘Kern-OCMW’ (hierna: ‘OCMW’) anderzijds. In navolging hiervan worden ook de 
planningsdocumenten (MJP en budget) van beide organisaties onafhankelijk van elkaar opgemaakt 
zodat het Zorgbedrijf inhoudelijk en budgettair zijn eigen koers kan varen, terwijl het Kern-
OCMW ambtelijk opgenomen wordt in de Stadsorganisatie in functie van een geïntegreerde  
organisatie Stad- Kern-OCMW. Dit betekent een nieuw MJP 2016 - 2021 en een budget 2016 voor 
het Zorgbedrijf. Het lokaal bestuur Roeselare kiest met het oog op de toekomst voor de vlucht 
vooruit via de externe verzelfstandiging van de zorgactiviteiten enerzijds en een geïntegreerde  
stadsorganisatie (inclusief OCMW-werking) anderzijds.

Een meerjarenplan vormt dan ook een momentum bij uitstek voor het Zorgbedrijf als nieuwe 
organisatie om de krijtlijnen voor de toekomst op middellange termijn uit te tekenen. In deze 
strategische nota van het MJP wordt ingezoomd op enkele kenmerkende speerpunten die het 
beleid en de richting van het Zorgbedrijf voor de periode 2016 - 2021 beschrijven en vooral de ambi-
ties van het Zorgbedrijf Roeselare formuleren.

De dagdagelijkse focus op de dienstverlening aan onze klanten vormt de absolute prioriteit en 
neemt uiteraard de meeste tijd in beslag. Deze lopende dienstverlening wordt niet specifiek in 
deze strategische nota hernomen, waardoor de focus in dit document vooral komt te liggen op  
strategische keuzes die uitmonden in nieuwe initiatieven en optimalisatieprogramma’s.
Deze strategische nota start met een bedrijfsportret van het Zorgbedrijf Roeselare in een notendop. 
Vervolgens zoomen we in op enkele speerpunten in onze klantdiensten (de 3 zorgpijlers kindzorg, 
thuiszorg en ouderenzorg) van het Zorgbedrijf en eindigen met enkele kernelementen van het intern 
dienstverleningsmodel van onze ondersteunende directies. Daarbij staat telkens de creatie van 
duurzame toegevoegde waarde voor de eindklant centraal.

De opbouw van deze strategische nota is het resultaat van een participatief intern plannings-
proces. Op een strategiedag met het middenkader op 11 juni 2015 werd het startschot gegeven 
voor de opmaak van dit meerjarenplan 2016-2021 die als doel had om de krijtlijnen voor de  
komende jaren in kaart te brengen. Deze dag werd voorbereid door het middenkader samen met 
hun desbetreffende medewerkers teneinde een reëel draagvlak voor de gekozen toekomstopties te 
borgen. De input op de strategiedag was ‘rijkelijk’ waardoor het directiecomité met de nodige input 
aan de slag kon om de naar voor geschoven prioriteiten verder te verfijnen en een selectie ervan 
naar voor te schuiven als beleidsfocus voor de komende jaren. 

De effectieve realisatie van de geselecteerde prioriteiten (beleidsdoelstellingen, actieplannen en  
acties) wordt systematisch gerapporteerd aan de Raad van Beheer van het Zorgbedrijf.
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II. ZORGBEDRIJF ROESELARE IN EEN NOTENDOP

JOUW ZORG? DIE HEBBEN WE IN ONZE VINGERS!

Als vingers willen we zijn. Verschillend en toch samen één. Een hedendaags 
Zorgbedrijf, gestuurd door de natuurlijke reflex van onze medewerkers, om 
‘iedere’ Roeselarenaar een menswaardige, kwalitatieve dienst- , hulp- en 
zorgverlening te verzekeren, in alle fases van het leven.

MISSIE*

We bieden kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan, met 
mogelijkheden voor elke klant om zich in iedere fase 
van zijn leven te ontplooien en met extra aandacht voor 
kwetsbare personen.

* De missie, visie en waarden van het Zorgbedrijf  
werden goedgekeurd in de Raad van Beheer van 22  
april 2015.

Zorgbedrijf Roeselare is actief in de zorg- 
sector en telt 4 woonzorgcentra (inclusief centra 
voor kortverblijf), een dagverzorgingscentrum, 
3 dienstencentra, een waaier aan thuiszorg- 
diensten, een uitgebreid aanbod kinderopvang 
(voorschoolse, buitenschoolse opvang voor  
kinderen met een specifieke zorgbe-
hoefte en flexibele opvang), een dienst voor 
onthaalouders en een aanbod therapeutische  
dienstverlening voor kinderen. 

Alle zorgdiensten zijn sinds 1 januari 2015 ondergebracht in een extern verzelfstandigd publiekrech-
terlijk agentschap, genaamd ‘Zorgbedrijf Roeselare’. Gezien de globale macro-economische  
context, de enorme uitdagingen die zich op lokaal vlak stellen en de druk op de zorgsector  
heroriënteerde het OCMW Roeselare samen met de Stad haar marktgerichte zorgactiviteiten in een 
lokaal autonoom overheidsbedrijf om een verantwoorde openbare zorgverlening op langere termijn 
te garanderen.

Daardoor krijgt het Zorgbedrijf de mogelijkheid om een stuk flexibeler te werken dan voorheen. Op 
termijn moet dit leiden tot een (nog) efficiëntere organisatie die geleidelijk aan minder nood heeft 
aan financiële ondersteuning vanuit de publieke middelen van de Stad.

In dit verband werd ook een beheersovereenkomst afgesloten tussen het Zorgbedrijf enerzijds 
en de stichtende deelgenoten OCMW en de Stad Roeselare anderzijds. In functie van de beoogde 
bedrijfsvoering worden twee fundamentele aspecten geregeld: de inhoudelijke opdrachtlijnen en 
het financieel kader. Samen met dit voorliggende MJP 2016-2021 scheppen deze ankerpunten het 
kader waarin het Zorgbedrijf zich de komende jaren beweegt. 

Om deze toekomst - en een hoogstaand dienstenaanbod voor onze klanten te verzekeren samen 
met de ongeveer 730 medewerkers, staat het Zorgbedrijf van bij de start voor een forse uitdaging. 
Zorgbedrijf Roeselare probeert daarbij in te zetten op een gebalanceerde combinatie van ‘zorg’ en 
‘bedrijf’. Dit mondt uit in een weloverwogen evenwichtsoefening waarbij kwalitatieve zorg ook voor 
de meest kwetsbaren wordt aangeboden binnen de contouren van een economisch verantwoorde 
bedrijfsvoering. 

Het dienstenaanbod van Zorgbedrijf Roeselare is te vinden op de huidige website van het  
Zorgbedrijf Roeselare.
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VISIE

We zijn een organisatie met een sociaal doel en zijn 
toegankelijk voor iedereen. Men kan bij ons terecht 
voor kindzorg, thuiszorg en ouderenzorg.

We hebben respect voor de leefwereld en  
leefomgeving van onze klanten en willen hun  
autonomie versterken. In opdracht van de lokale  
gemeenschap besteden we extra aandacht aan 
kwetsbare personen en behouden voor hen  
plaatsen.

We gebruiken middelen van deze lokale gemeen- 
schap en leggen dan ook aan hen verantwoording 
af.

We zijn een aantrekkelijke werkgever met aan-
dacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze  
medewerkers. We besteden aandacht aan optimale 
werkomstandigheden ,diversiteit, autonomie en 
groei- en ontplooiingskansen.

Professionele medewerkers en vrijwilligers werken 
samen , zijn geëngageerd, tonen bezieling en nemen 
initiatief. Ze zijn flexibel en leveren kwaliteit.

We zijn een slagkrachtige, dynamische en  
vooruitstrevende organisatie. We bepalen mee de 
toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het 
zorglandschap door vernieuwing te stimuleren en 
zijn een voorbeeld voor andere zorgdiensten. We 
leveren kwaliteit en dragen bij tot een waarde(n)volle 
en duurzame samenleving.

We gaan verantwoord om met onze middelen 
en streven naar een financieel evenwicht. Onze  
werking is transparant en we communiceren actief 
met onze klanten, medewerkers en de
buitenwereld.

We hebben een open kijk op de samenleving. We 
denken aan de korte en de lange termijn. We meten 
de effecten van onze acties en spelen op een juiste 
manier in op nieuwe evoluties en uitdagingen.

We werken actief samen met anderen en bouwen 
netwerken uit, ook buiten de eigen stadsgrenzen. Op 
deze manier zorgen we voor duurzame meerwaarde 
voor onze klanten.

WAARDEN

Samenwerking
Professionaliteit
Integriteit
Klantengerichtheid 
Engagement

Zorgbedrijf Roeselare heeft de ambitie om zich als 
hedendaage non-profitorganisatie te profileren,  
gestuurd door de natuurlijke reflex van onze 
medewerkers om onze klanten die op één of  
andere manier zijn verbonden met de brede 
Roeselaarse gemeenschap een menswaardige, 
kwalitatieve zorgverlening te verzekeren, in alle 
fases van hun leven. Daarom moeten we een 
gericht beleid voeren en groeien als organisatie 
en bedrijf.

Hoe positioneert het Zorgbedrijf zich?

Door te focussen op acht beleidsdoelstellingen:
• We organiseren een kwaliteitsvolle dienst- 

en zorgverlening waarbij onze klanten 
tevreden zijn en betrokken worden.

• We voeren een daadkrachtig beleid, ook 
afgestemd op kwetsbare personen.

• We zorgen² voor medewerkers die instaan 
voor een wendbare organisatie en goesting 
hebben om samen resultaten te behalen.

• We streven naar een financieel gezond 
bedrijf door ieder jaar ons financieel 
resultaat te verbeteren conform de beheer-
sovereenkomst.

• We verhogen de efficiëntie door onze 
processen maximaal te vereenvoudigen.

• We verankeren duurzaamheid door onze 
ecologische voetafdruk jaar na jaar te  
verminderen.

• We communiceren actief in een dialoog 
met medewerkers, (potentiële) klanten en  
andere belanghebbenden.

• We creëren toegevoegde waarde door 
vernieuwende projecten in de sector en 
gericht samen te werken.

Het Zorgbedrijf Roeselare zal in de komende 
jaren sterk inzetten op het realiseren van een gro-
tere bekendheid van de verschillende soorten di-
enstverlening van het Zorgbedrijf. De verzelf-
standiging en de afsplitsing van het OCMW zorgt 
er mee voor dat het Zorgbedrijf met een duide-
lijke ‘core business’ zich kan positioneren als  
belangrijke speler in het zorglandschap in de  
regio Roeselare. Een duidelijke dienstencata-
logus, bedrijfsfolder en een vernieuwde website 
zijn enkele van de communicatiemiddelen die 
ingezet zullen worden om het Zorgbedrijf extern 
sterker te profileren. 
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Daarbij moet de ‘unique selling proposition’ van het Zorgbedrijf gemeengoed worden: het 
Zorgbedrijf is een publieke zorgverlener die ageert in de bredere zorgsector en die 
met een afgelijnd mandaat van de lokale beleidsmakers afgewogen sociale correcties  
doorvoert in haar zorgaanbod. Kortom: kwalitatieve dienstverlening met een specifieke aandacht 
voor kwetsbare klantengroepen.

Duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen communicatie: daar gaan we bij Zorgbedrijf 
Roeselare voor. Zorgbedrijf Roeselare als merknaam met een duidelijke identiteit voor onze klanten 
en andere stakeholders vanuit een herkenbaar en krachtig brandingsconcept dat zichtbaar aan-
wezig is in het Roeselaarse(straat)beeld.

Het Zorgbedrijf Roeselare is een ‘nieuwe’ sociale onderneming, die weliswaar steunt op een rijke  
traditie inzake zorgverlening onder de OCMW-/stadskoepel. Een traditie om te koesteren, maar 
tegelijk een uitdaging om nieuwe stappen te zetten. Waar mogelijk zetten we in op innovatieve 
projecten (in de sector) om onze dienstverlening verder te versterken en waar mogelijk toonaan-
gevend te zijn in de zorgsector. Vernieuwing niet als doel op zich, maar wel om onze klanten- 
service te versterken, effectiever te werken en om mee te evolueren met de gangbare hedendaagse  
normen wat het comfort van onze klanten betreft. Dit leidt per definitie tot een strategische opbouw 
en indien nodig heroriëntering van het dienstverleningsaanbod.

Wil men het Zorgbedrijf op lange termijn stevig in de markt zetten, dan moet op alle terreinen 
actie ondernomen worden. Daarom werkt het Zorgbedrijf constructief samen met diverse externe  
partners en bouwt aan netwerken met de andere zorgspelers (publieke én private partners,  
leveranciers en andere stakeholders). 

De organisatiestructuur van het Zorgbedrijf met 6 operationele directies en 3 ondersteunende direc-
ties werd het afgelopen jaar geoptimaliseerd i.f.v. de huidige context wat ons naadloos brengt bij de  
accenten en speerpunten die in de klantgerichte en ondersteunende directies worden gelegd voor 
de komende jaren.

Zorgbedrijf Roeselare in enkele cijfers:

• 6300 klanten (ongeveer)
• 4 woonzorgcentra
• 3 dienstencentra
• 30 serviceflats
• 55 klanten per dag in het dagverzorgingscentrum (200 verschillende personen)
• Gamma aan thuisdiensten: 

• 435 gezinnen ontvangen poetshulp per maand, 
• 300 warme maaltijden per dag, gemiddeld 
• 60 klanten per maand doen een beroep op de klusjesdienst, 
• 3500 klanten in de dienstencentra
• 550 klanten/maand in de mindermobielencentra
• 375 klanten per jaar voor de zorgcoördinator

• 43 mio € omzet in 2016 (incl. Stadstoelage)
• 160 klanten/week in de therapeutische kindzorgdiensten
• 633 baby’s of kinderen per dag worden opgevangen van 0-12 jaar in Roeselare, Beveren of Rumbeke  (voor-

schoolse en buitenschoolse kinderopvang)
• 738 medewerkers (koppen)/608,52 FTE medewerkers
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III. ACCENTEN EN SPEERPUNTEN 2016-2021 KLANTGERICHTE DIRECTIES

Hét vertrekpunt van alle activiteiten is de zorg voor onze klanten. De 3 zorgpijlers betekenen  
bijgevolg de kern van het Zorgbedrijf en vormen samen met missie en visie de voedingsbodem voor 
de eerder vermelde beleidsdoelstellingen.

a. Kindzorg

Alle kinderopvanginitiatieven (zowel de groepsopvang van baby’s, peuters en school-
gaande kinderen als de gezinsopvang) worden sinds 1 januari 2014 georganiseerd  
vanuit het Zorgbedrijf (voorheen: groepsopvang schoolgaande kinderen ‘De Speelvogel’  
vanuit de Stadsorganisatie). Een unieke opportuniteit om vanuit het Zorgbedrijf verder richting  
geïntegreerde kinderopvang te werken. De ambitie van het Zorgbedrijf is om te evolueren naar 
3 buurtgerichte opvangpools (Roeselare, Beveren en Rumbeke) waar ouders en kinderen 
terechtkunnen van 0-12 jaar voor een uitgebreid aanbod van kinderopvang, idealiter in hetzelfde 
gebouw.  De opvang bij onthaalouders, waarbij kinderen zowel tijdens de dag als voor en na school 
in gezinsverband worden opgevangen, vormt een vierde mogelijkheid. De eerste fysieke veruit-
wendiging van het concept ‘buurgerichte opvangpool’ wordt in 2016 gerealiseerd in Rumbeke. Het 
concept ‘brede school’ wordt een realiteit door een integrale opvanglocatie te voorzien voor baby’s, 
peuters en schoolgaande kinderen (0-12 jaar) in 1 gebouw. KIDZ is de merknaam die de pool van 
kinderopvangdiensten zal uitdragen. KIDZ Rumbeke is de eerste site waar we het poolconcept 
ook infrastructureel kunnen verbinden. De komende jaren worden de mogelijkheden verder onder-
zocht om dezelfde beweging vorm te geven in Roeselare en Beveren (KIDZ Roeselare en KIDZ  
Beveren). Het Zorgbedrijf blijft ook verder inzetten op de opvang bij onthaalouders door onder 
meer te investeren in verdere uitbreiding van de gezinsopvang. Het Zorgbedrijf blijft ook verder 
inzetten op de opvang bij onthaalouders door onder meer te investeren in extra ondersteuning en  
omkadering van de onthaalouders. Zo zijn we onder andere meegestapt in het proefproject  
“werknemersstatuut onthaalouders”.

Gezien er geen objectief aantoonbaar kwantitatief tekort aan opvangplaatsen is in de Stad  
Roeselare, wordt er gewerkt aan een maximale bezetting van het bestaande aanbod in de  
verschillende kindzorginitiatieven.

De therapeutische kindzorgdiensten (tweedelijnsdienstverlening) met name ‘De Boom’ en ‘Het 
Roer’ werden in 2014 grondig gereorganiseerd met een duidelijke scope voor de desbetreffende 
diensten. De accenten van de dienstverlening van de ‘De Boom’ liggen sinds de hervorming op het  
uitbouwen van een volwaardig onderzoekscentrum (volledige screening), het geven van psycho- 
educatie en therapie (individueel, gezinstherapie en sociale vaardigheidstraining) aan kinderen,  
jongeren en ouders. Ook “Het Roer” onderging recent een reorganisatie als Centrum voor 
Ambulante Revalidatie (CAR) in het onderzoek en de behandeling van kinderen met uiteenlopende 
ontwikkelingsstoornissen. Het Zorgbedrijf ‘bouwt’ ook letterlijk verder aan de toekomst van de  
therapeutische dienstverlening door een tweede renovatiefase 2 te plannen op de site  
Gasthuisstraat2 onder meer in functie van deze therapeutische dienstverlening. 

2. Site Gasthuisstraat - fase 1: Welzijnshuis Stad - Kern-OCMW en diverse ondersteunende diensten van het  
Zorgbedrijf (algemeen directeur, directie P&O en de stafdiensten van het Zorgbedrijf) worden er gehuisvest.
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In 2016 wordt gestart met een meerjarig project om de twee grote vleugels van de campus  
Gasthuisstraat te renoveren waardoor vooral ingezet wordt op een aangepaste accommodatie 
(therapielokalen etc.) voor ‘Het Roer’ en ‘De Boom’. Deze renovatiewerken worden door het VIPA 
gesubsidieerd.

In november 2014 kreeg het samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind’ Roeselare een 
volwaardige erkenning (feitelijke vereniging) door Vlaanderen. Dit samenwerkingsverband tussen 
actoren (Stad, Kern-OCMW, CAW, Kind & Gezin etc.) allen met een aanbod binnen het domein 
‘preventieve gezinsondersteuning’ wordt gecoördineerd door de Stad. Voor de burger is dit een 
nog onbekend verhaal tot op heden. Het ‘Huis van het Kind’ heeft de ambitie om een toegankelijk  
portaal te vormen voor de Roeselaarse burger die op zoek is naar info of de juiste organisatie 
om een antwoord te bieden op zijn of haar vragen over opvoedingsondersteuning of preventieve  
gezondheidszorg. Diverse initiatieven worden hier in de eerstkomende jaren voor gelanceerd  
(website, contactpunten, dienstencatalogus etc.). Het Zorgbedrijf met een ruim aanbod aan  
eerste- en tweedelijnszorg voor baby’s en kinderen is een belangrijke partner om van dit verhaal 
een succes te maken en het ‘Huis van het Kind’ uit te dragen naar de Roeselaarse burgers. Het 
Huis van het Kind is een extra mogelijkheid om met de kindzorgdiensten van het Zorgbedrijf de  
Roeselaarse burger te bereiken.

b. Thuiszorg

Binnen de directie Thuiszorg wordt tegen halfweg 2016 een dienst voor thuisverpleging opgericht. 
Het Zorgbedrijf heeft immers de ambitie om een ruime waaier van zorgdiensten aan te bieden  
(inclusief een ruim pakket aan thuiszorgdiensten). Een dienst thuisverpleging was tot op heden 
een ontbrekende schakel in het aangeboden palet van thuiszorgdiensten. Het sluit aan bij de  
ambitie van het Zorgbedrijf om in iedere levensfase van mensen de juiste zorgschakel aan te bieden. 
Het verder uitbouwen en inspelen op de vragen van onze klanten in ons thuiszorgaanbod is de  
richting die het Zorgbedrijf in de komende jaren proactief wil bewandelen. Deze nieuwe dienst schept 
bovendien ook nieuwe mogelijkheden voor medewerkers die binnen de organisatie hun loopbaan 
willen aanvullen en variëren.

Op infrastructureel vlak is er de verbouwing van de grootkeuken van lokaal dienstencentrum 
Ten Elsberge die in het najaar van 2016 operationeel moet zijn. In afwachting hiervan wordt de  
dagelijkse bereiding van ongeveer 300 warme maaltijden voor mensen met een (beginnende) 
zorgbehoefte momenteel voorzien vanuit een noodkeuken in WZC De Waterdam. 
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De nieuwe infrastructuur zal er zich verder toe lenen om het aanbod van warme maaltijden verder 
te laten evolueren door actiever in te spelen op de noden en wensen van onze klanten en in het 
bijzonder op de vraag naar ‘aangepaste’ maaltijden i.f.v. een evenwicht en medisch verantwoord 
voedingspatroon.

Wil men verder een duidelijk aanspreekpunt vormen voor (potentiële) klanten dan is de uit-
bouw van een klantvriendelijk onthaal in de dienstencentra in de komende jaren van cruciaal 
belang. Het belang van een optimaal onthaal en een aangepaste publieksbegeleiding mag  
helemaal niet worden onderschat. Het draagt er in sterke mate toe bij of een potentiële klant al dan  
niet kennismaakt met ons gamma aan dienstverlening en vervult tevens een belangrijke doorver-
wijsfunctie naar de andere diensten van het Zorgbedrijf.

Het stijgend aantal personen dat beroep doet op de zorgcoördinator bewijst de nood aan een  
dergelijk initiatief (zorgcoördinatie) waar het Zorgbedrijf verder volop wil voor kiezen. De 
zorgcoördinerende rol bestaat erin de senioren zo lang mogelijk in de voor hen gewenste en  
aangepaste omgeving te laten wonen door een betere afstemming tussen wonen, zorg en welzijn 
te helpen realiseren. Dit zowel voor klanten met een beginnende zorgbehoefte tot klanten waar-
voor thuiszorg niet langer haalbaar is en residentiële zorg het beste antwoord is. De verschillende 
hulpverleners op elkaar afstemmen of coördineren door middel van multidisciplinair zorgoverleg is 
hierbij een essentieel onderdeel van de opdracht van de zorgcoördinator.

c. Ouderenzorg

Met vier woonzorgcentra (WZCa) is het Zorgbedrijf Roeselare binnen de regio nog altijd de  
grootste speler op het vlak van residentiële ouderenzorg. De drie centra voor kortverblijf (samen  
goed voor 11 verblijfplaatsen) komen met een erg hoge bezettingsgraad, net als het dagverzorgings-
centrum tegemoet aan de behoeften en verwachtingen van de Roeselaarse senioren op het vlak van  
thuiszorg- en mantelzorgondersteuning. In de WZCa De Waterdam, Sint-Henricus, Ter Berken en 
De Zilverberg vinden op vandaag 444 matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen een nieuwe thuis.

Het Zorgbedrijf wil verder zijn rol versterken en bouwen aan de Zorgtoekomst van onze (potentiële) 
klanten. Zorg op maat en kwaliteit van dienstverlening blijft de eerste prioriteit. Werken aan de 
toekomst op lange termijn noodzaakt het Zorgbedrijf tot een ambitieus renovatieprogramma in de 
komende jaren dat de werking van het Zorgbedrijf en dit meerjarenplan zal doorkruisen.
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Het Zorgbedrijf wil verder zijn rol versterken en bouwen aan de zorgtoekomst van onze (potentiële) 
klanten. Zorg op maat en kwaliteit van dienstverlening blijft de eerste prioriteit. Werken aan de 
toekomst op lange termijn noodzaakt het Zorgbedrijf tot een ambitieus renovatieprogramma in de 
komende jaren dat de werking van het Zorgbedrijf en dit meerjarenplan zal doorkruisen.

• Fase 1 van de herconditionering van het woonzorgcentrum (WZC) de Waterdam is 
afgewerkt eind 2013 en ook de tweede fase wordt voltooid eind 2015. Bijkomend wordt 
geïnvesteerd in een ‘ver’nieuwbouw van de keuken van De Waterdam (afwerking in de 
loop van 2016). De nieuwe keuken in de Waterdam zal dienst doen als leverancier voor het  
restaurant van de residenten van de Waterdam in 2016. In een volgende fase doet de keuken 
ook dienst als leverancier van maaltijden voor de kinderdagverblijven van het Zorgbedrijf, 
voor de senioren uit de buurt en voor de personeelsleden van het Zorgbedrijf en OCMW 
waardoor in de komende jaren een ruime en heterogene groep diensten afneemt van WZC 
De Waterdam.

• In WZC Ter Berken zijn in de komende jaren grondige renovatiewerken gepland 
die noodzakelijk zijn om ook daar over een eigentijdse infrastructuur te beschikken die de  
bewoners het nodige comfort biedt. Een tijdelijke verhuis van 45 bewoners van Ter Berken 
naar WZC De Waterdam is hiervoor noodzakelijk. Dit maakt dat een gefaseerde renovatie  
in 2016 - 2017 van het WZC Ter Berken mogelijk is. Na afronding van de werken in 2018 zal 

Uit de resultaten van de tevreden-
heidsmeting blijkt dat er een algemene  
tevredenheid is over het  verblijf blijf in de 
WZCa van het Zorgbedrijf Roeselare bij 
97,04 % van de bewoners.

De tevredenheid van de bewoners in de  
WZC wordt tweejaarlijks aan de hand van  
een uitgebreide enquête bevraagd.

Top 5 hoogste scores: 93,21 % van de bewoners  
zou de woonzorgcentra van 

Zorgbedrijf Roeselare 
aanbevelen 
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• vrijwilligerswerking 
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3. Lean management is een methodiek die zich richt op het managen en verbeteren van processen door het  
elimineren van verspillingen en het reduceren van doorlooptijden. Processen worden maximaal ingericht op  
activiteiten die waarde toevoegen aan het product/dienst voor de klant.

het Zorgbedrijf over extra woongelegenheden beschikken in WZC de Waterdam waardoor 
er extra residenten hun intrek zullen kunnen nemen en de totale opvangcapaciteit van het 
Zorgbedrijf wat residentiële zorg betreft stijgt. De renovatie van de hoogbouw van site De  
Waterdam en de renovatie in Ter Berken zal een totaal pakket van residentiële zorg  
aanbieden aangepast aan de hedendaagse noden en comfortwensen. 

• Voor WZC Sint-Henricus wordt in 2016 gewerkt aan een masterplan voor 
de ganse site (WZC, dagverzorgingscentrum en centrum voor Kortverblijf) op lange  
termijn. Enkel ingrepen op korte termijn zouden afbreuk doen aan de mogelijkheden om site  
Sint-Henricus op lange termijn in totaliteit uit te bouwen. Grondig onderzoek en een  
totaalaanpak dringen zich op vooraleer eventuele renovatiewerken op te starten. 

Waar mogelijk benutten de woonzorgcentra de opportuniteiten om ook in de ruimere  
omgeving zorg te verlenen. Een mooi voorbeeld hiervan waar het Zorgbedrijf en een  
private partner de handen in elkaar slaan is ‘TROCHUS’. WZC Sint Henricus en de private uit-
bater van de aanpalende assistentiewoningen slaan vanaf 2016 de handen in elkaar voor de  
realisatie van een woonzorgzone. De bewoners van de assistentiewoningen kunnen een beroep doen 
op Sint-Henricus voor: noodassistentie, technische onderhoudsondersteuning, woonassistentie,  
gebruik van de infrastructuur van WZC Sint Henricus etc. Het Zorgbedrijf zet in de toekomst  
verder in op potentiële samenwerkingsverbanden waardoor de Roeselaarse burger op extra zorgop- 
portuniteiten kan rekenen. Zo zal het WZC De Zilverberg ook diensten verlenen aan de bewoners 
van de door De Mandel nieuw gebouwde aanleunflats voor senioren naast het WZC.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de aangepaste infrastructuur een noodzakelijke, maar 
nog geen voldoende voorwaarde vormt om onze kwaliteitsvolle zorgverlening te realiseren.

Onze zorgprocessen verder optimaliseren zal verder de nodige aandacht vragen. Het Zorgbed-
rijf is er meer dan ooit van overtuigd dat vele processen binnen de organisatie nog efficiënter  
kunnen. Elke stap in een proces moet een toegevoegde waarde creëren, zoniet stellen we dit in 
vraag en zoeken we naar vereenvoudiging. In 2016 wordt een organisatiebreed programma ‘lean3’ 

opgestart. Het doel om lean verder te initiëren is de werkprocessen efficiënter organiseren zodat er 
zoveel mogelijk tijd kan geïnvesteerd worden in warme zorg voor de bewoners en families. Vooral in 
de verschillende woonzorgcentra werd het afgelopen jaar al volop geëxperimenteerd op het niveau 
van medicatiebelevering, ontsluiten en registreren van zorginformatie en voorraadbeheer.
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IV. ACCENTEN EN SPEERPUNTEN 2016-2021 ONDERSTEUNENDE DIRECTIES

De ondersteunende directies van het voormalige OCMW werden het afgelopen jaar opgesplitst 
(cf. info opgenomen in de financiële nota). De grootste groep ondersteunende directies van het 
OCMW werd mee opgenomen in het Zorgbedrijf waardoor hun focus nu exclusief kan liggen op  
de ondersteuning van de operationele klantdiensten van het Zorgbedrijf. Los van een aantal  
gebouwgebonden logistieke processen die door het Zorgbedrijf opgenomen worden voor 
de site Gasthuisstraat en de diensten datamining en ICT (pooldiensten met OCMW en 
stad) wordt de werking van het Zorgbedrijf en het OCMW meer en meer gescheiden. Het  
recent gewijzigde organogram - zoals hierboven opgenomen - illustreert ook de rol van de  
ondersteunende directies in de werking van het Zorgbedrijf.

Het interne dienstverleningsmodel van de ondersteunende directies wordt volledig  
uitgebouwd in functie van de noden en wensen van de zorgactiviteiten.  

Het Zorgbedrijf levert in de komende jaren grote inspanningen om zijn resultaat te verbeteren conform 
deze beheersovereenkomst. De cultuur van financieel bewust handelen is al sterk ingebakken in 
onze organisatie. Deze bedrijfscultuur nog dieper inbedden samen met alle medewerkers is één  
van onze ambities (actieplannen). Het Zorgbedrijf Roeselare beheren als  goede huisvader is het opzet. 
De ‘zorg’ voor onze klanten staat daarbij altijd vooraan – zoals in onze naam - maar de component 
‘bedrijf’ is even wezenlijk. Actief zoeken naar nieuwe financieringsbronnen en een versterkte aan-
dacht hebben voor opbrengstenoptimalisatie en kostenreductie maken hier deel van uit waarbij 
de beheersovereenkomst onze gids is om de toekomst van het openbaar zorgaanbod in Roeselare 
te verzekeren.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. De start van het Zorgbedrijf als verzelfstandigde  
organisatie verliep vlot en medewerkers werden voluit betrokken. Het zijn bovenal ‘de’ handen en 
vingers van onze medewerkers die onze zorgverlening mogelijk maken. 

• Zorgbedrijf Roeselare: 738 medewerkers (608,52 FTE) 

• Info over profiel medewerkers ZBR: 
• 675 medewerkers in de operationele directies en 63 in de ondersteunende directies
• 381 zorgmedewerkers (verpleegkundigen, zorgkundigen, kindbegeleiders etc.) met  

dagdagelijks contact met onze klanten.

Als nieuwe organisatie moet Zorgbedrijf Roeselare een plaats innemen op de arbeidsmarkt. We rich-
ten ons daarbij expliciet op de private zorgsector (vzw-sector) als referentie. Medewerkers moeten 
zich goed voelen in hun job, op hun werkplek en als deel van hun team. Het Zorgbedrijf heeft de 
ambitie om een zorgende en aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Meer dan ooit te voren, 
zullen we moeten inspelen op de behoeften van medewerkers om hen verder te motiveren en stim-
uleren om samen resultaten te halen enerzijds en hen te ‘soigneren’ anderzijds (=Zorgen²) om op 
lange termijn verder goede (zorg)profielen te kunnen inzetten.

Tevredenheidsmeting medewerkers in 2014:
• Er is een algemene tevredenheid bij 95,4 % van de medewerkers.
• Er is een algemene tevredenheid bij 98,2 % van de leidinggevenden.

De tevredenheid van de medewerkers en leidinggevenden wordt 3-jaarlijks aan de hand van uitgebreide 
enquête bevraagd waarvoor wordt samengewerkt met een externe gespecialiseerde partner.
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De directie Personeel en Organisatie neemt een actieve trekkersrol op om alle acties in dit verband 
organisatiebreed mee uit te werken en te stroomlijnen.

De voornaamste plannen op facilitair vlak kwamen al eerder aan bod: 
•  renovatie keuken Ten Elsberge
•  realisaties in het kader van integrale opvangpools KIDZ
•  ver’nieuwbouw van de keuken WZC De Waterdam als sluitstuk op de herconditione- 
  ring van WZC De Waterdam
•  grondige renovatiewerken WZC Ter Berken (in 2 fases)
•  opmaak en realisatie masterplan WZC Sint Henricus
•  fase 2 van de heroriëntatie van de site Gasthuisstraat onder meer in functie van de  
  werking voor de therapeutische kindzorgdiensten 

Het realiseren van deze vaak meerjarige projecten illustreert de ambities van het Zorgbedrijf Roese-
lare waar we ook letterlijk ‘bouwen’ aan de toekomst van onze zorginitiatieven.

Verder inzetten op een degelijke organisatie en optimalisatie van de  ‘catering (keukenwerking)’ 
en ‘schoonmaakprocessen’ maken hier inherent deel vanuit. De al gerealiseerde optimalisatie- 
oefeningen inzake ‘schoonmaak’ worden opgevolgd door een traject om de eerdere realisaties  
verder te borgen. Hiernaast wordt op de nog overblijvende locaties van het Zorgbedrijf een  
gelijkaardige optimalisatie-oefening ‘schoonmaak’ opgestart (locaties Kindzorg en WZC De  
Zilverberg). Deze optimalisatie-oefeningen worden gecoördineerd vanuit de stafdiensten van het 
Zorgbedrijf.

Ook de mogelijkheden tot verder automatiseren en digitaliseren moeten efficiëntiewinsten 
genereren voor het Zorgbedrijf. Het afgelopen jaar werd onder begeleiding van een externe  
consultant ingezet op het verder uitbouwen van een performante automatiseringsomgeving. 
Een duidelijk strategisch ICT-plan voor het Zorgbedrijf kreeg vorm. Wil het Zorgbedrijf een voor-
name speler in de ruime regio Roeselare worden, zal een coherente ICT-strategie en aanpak een  
absolute voorwaarde vormen. Momenteel worden de opportuniteiten onderzocht om een ICT- 
shared services verhaal te realiseren waarbij het opzet is om een ICT-dienstverlening te realiseren 
op het niveau van de groep Roeselare (Zorgbedrijf, Stad en OCMW).

De inspanningen voor een energiezuinig beleid zetten we onverminderd verder. Denken we maar  
aan het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij infrastructuurwerken, de blijvende inspanningen  
die geleverd worden om het energieverbruik in te perken, het ondersteunen van de rol van ons  
intern ecoteam, het inplannen van een energieaudit door een gespecialiseerde partner etc.

We trachten hierbij voortdurend om een evenwicht te vinden tussen het ecologische en het 
economische.
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FINANCIELE NOTA BIJ HET 
MEERJARENPLAN (MJP) 2016-2021
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I.  UITGANGSPUNTEN MJP EN BUDGET 2016

Dit ontwerp van MJP betreft het allereerste MJP van het Zorgbedrijf Roeselare.

• Met de oprichting van het Zorgbedrijf (dd. 01/01/2015) dienen zowel het Kern- 
OCMW (verder het OCMW genoemd) als het Zorgbedrijf over een eigen meerjaren- 
plan te beschikken, opgesteld conform de regels van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC).  

Het oorspronkelijk goedgekeurd MJP van het OCMW Roeselare (geconsolideerd) wordt  
bijgevolg opgesplitst in enerzijds een aangepast MJP voor de resterende periode (2016-
2019) voor het OCMW Roeselare en anderzijds een nieuw MJP voor het Zorgbedrijf  
Roeselare (2016-2021). Het Zorgbedrijf kan immers een MJP opstellen van 2016 tot 2021 (zie  
Ministeriële Omzendbrief BB 2015/2).

De opsplitsing van het oorspronkelijk goedgekeurd MJP, geconsolideerd, impliceert ook de 
opsplitsing van de geconsolideerde stadstoelage 2016 (€ 14.527.901). Het OCMW en het 
Zorgbedrijf worden immers financieel onafhankelijk van elkaar (zie ook 1.1.2). 

Bij deze opsplitsing worden volgende uitgangspunten vooropgesteld:

1. De som van beide stadstoelages mag niet groter zijn dan de initiële geconsolideerde  
 stadstoelage. Er worden geen extra middelen gevraagd aan de stad.

2. Het OCMW Roeselare staat onder financiële druk door de aard van haar dienstver- 
 lening (stijgende armoede die leidt tot hogere uitgaven in de financiële   steun). Het  
 initiële budget voor de sociale dienst van het OCMW in het MJP kampte bijgevolg met  
 een structureel tekort. Dit werkingstekort moet mee worden ingecalculeerd in de  
 stadstoelage voor de sociale dienst zodat er een financieel evenwicht wordt  
 gegarandeerd tot het einde van het huidige MJP voor het Kern-OCMW (2019).

3. Het nieuwe MJP voor het Zorgbedrijf zal in functie van een lange termijn engagement 
 de maximale looptijd tot 2021 beslaan.

4. De stadstoelage aan het Zorgbedrijf dient jaarlijks af te nemen. Dit was onder meer 
 ook de opzet voor de oprichting van het Zorgbedrijf.

De exploitatierekeningen en de investeringslasten (tengevolge aangegane leningen) 
werden hiertoe door de respectievelijke financiële diensten opgesplitst op basis van  
rechtstreekse toewijsbaarheid aan OCMW of Zorgbedrijf. Middelen m.b.t. gemeenschappelijke 
diensten worden à rato van historische verdeelsleutels verdeeld. 

De aldus bekomen verdeling wordt gecorrigeerd ter waarde van het bedrag van de  
méérkost van de statutairen (€ 1.128.595) van het Zorgbedrijf die ten laste genomen wordt 
door het OCMW. Het referentiepunt voor het Zorgbedrijf Roeselare vormt immers de private 
VZW-sector. De resterende vastbenoemde medewerkers in het Zorgbedrijf kosten meer 
aan de werkgever dan de contractuele personeelsleden zoals in de VZW-sector. Dit speelt 
zowel op niveau van pensioenbijdragen, gewaarborgd loon, verlofstelsels, andere bijdra-
gen, loonmodaliteiten, enzovoort. Om in gelijkaardige voorwaarden als de private zorgsector 
de loonkosten te kunnen managen wordt de kostprijs van deze ‘handicap’ best buiten het  
Zorgbedrijf gelegd, i.c. het OCMW. De stadstoelage in het Zorgbedrijf die betrekking heeft op 
deze ‘statutaire kosten’ verschuift daarom naar het OCMW, dat ook het pensioenfonds voor de 
statutairen van het Zorgbedrijf zal beheren.
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Voor het OCMW Roeselare bedraagt de nieuwe stadstoelage 2016 € 6.468.826 die vanaf 2017 
verder evolueert conform de stijgingspercentages voorzien in het oorspronkelijk goedgekeurd 
MJP 2014-2019.

Voor het Zorgbedrijf Roeselare bedraagt de nieuwe stadstoelage 2016 € 8.059.075 die vervol-
gens vanaf 2017 dient af te nemen in de tijd.

Deze nieuwe stadstoelage wordt bijkomend uitgesplitst in een ‘vaste’ stadstoelage en een ‘af 
te bouwen’ stadstoelage.

Er zijn 3 factoren die inherent aan de beleidsvisie op het Zorgbedrijf, vertaald worden in de 
vernieuwde missie en visie, een financiële ‘handicap’ vormen t.a.v. de private sector:

• kosten m.b.t. sociale correcties t.a.v. kwetsbare doelgroepen (€ 1.413.070)
• kosten m.b.t. sociale tewerkstelling (€ 270.161) 
• kosten gelieerd aan het overheidsstatuut, excl. de meerkost van de statutaire 

tewerkstelling (€ 599.543)

Deze kosten zijn bijgevolg niet weg te werken tenzij het lokaal bestuur in de toekomst bepaal-
de overeengekomen sociale maatregelen in het aanbod van het Zorgbedrijf wenst te herzien. 
Die keuzes zijn uiteraard politiek van aard en houden verband met het bestuursakkoord. Deze 
kosten werden berekend en opgelijst en volgen uiteraard bij ongewijzigd beleid het beperkt 
groeiritme van 2% per jaar. Dit noemen we de ‘vaste’ stadstoelage. Deze ‘vaste’ stadstoelage 
bedraagt in het totaal € 2.282.774.

De ‘af te bouwen’ stadstoelage bedraagt bijgevolg € 5.776.301.
 
De afzonderlijke stadstoelage, bestemd voor het Zorgbedrijf Roeselare, vormt de basis voor 
de financiële regeling die moet worden getroffen in een beheersovereenkomst tussen het  
Zorgbedrijf en de Stad. In de raad van beheer van 16/09/2015 werd een voorstel goedgekeurd. 
Dit voorstel streeft een evenwicht na tussen enerzijds een systematische verhoging van de 
rendabiliteit van het Zorgbedrijf (i.c. een systematische afbouw van de stadssubsidie tot een 
bepaald niveau) en anderzijds een responsabiliserend financieel kader waarin de organisatie 
zich op lange termijn kan ontplooien. Dit voorstel werd door het college van Burgemeester en 
Schepenen in de zitting van 9 november 2015 goedgekeurd.

Om maximale ontplooiingskansen te garanderen bevat de beheersovereenkomst volgende 
beheersprincipes:

1. De beheersovereenkomst is van onbepaalde duur maar herzienbaar bij aanvang van 
 een nieuwe legislatuur, mits initiatiefname door de nieuwe beleidsploeg en rekening 
 houdend met een redelijke opzegtermijn.
2. Het Zorgbedrijf functioneert financieel autonoom: eventuele overschotten worden  
 bestemd in het Zorgbedrijf zelf (i.f.v. investeringen, reserves, …) én eventuele 
 tekorten dienen door het Zorgbedrijf zelf te worden aangepakt. 
3. De afbouw van de stadstoelage verloopt volgens een vast ritme. Zo kan het lokaal 
 bestuur ieder jaar opnieuw met zekerheid bijkomend € 150.000 aan pensioenreserve 
 inschrijven en op lange termijn inschatten. Hetzelfde geldt voor het Zorgbedrijf.
4. Het Zorgbedrijf focust zich niet louter op besparingsmaatregelen, maar kan als sociale 
 onderneming nieuwe initiatieven nemen in zoverre die de klantenstrategie en de  
 afgesproken financiële lange termijndoelstellingen ondersteunen.
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• Het MJP heeft, naast de beleidsfunctie, een belangrijke financiële planningsfunctie. Het  
schetst de financiële ontwikkelingen op langere termijn, duidt de financiële consequenties  
aan van de gemaakte beleidskeuzes.

Besturen moeten via de staat van het financieel evenwicht het bewijs leveren dat ze financieel 
in evenwicht kunnen blijven via de berekening van het resultaat op kasbasis en de berekening 
van de autofinancieringsmarge:

• het resultaat op kasbasis moet voor elk financieel boekjaar binnen het meerjarenplan 
groter of gelijk zijn aan 0

• de som van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar binnen het meer-
jarenplan moet groter of gelijk zijn aan 0 en ook op het einde van het meerjarenplan ten 
minste 0 zijn. 

Eén van de beleidsdoelstellingen voor het komende MJP 2016-2021 stipuleert:
“We streven naar een financieel gezond bedrijf door ieder jaar ons financieel resultaat te  
verbeteren conform de beheersovereenkomst.”

Het Zorgbedrijf staat voor de uitdaging om in een moeilijk financieel klimaat een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te blijven garanderen door besparingen op de werkingskosten en optimalisatie 
van de werkingsopbrengsten. Het op zoek gaan naar nieuwe initiatieven, die conform zijn aan 
de vernieuwde missie en visie en bijdragen aan de financiële doelstellingen, is noodzakelijk 
omdat het Zorgbedrijf vanaf 2017 jaarlijks de stadstoelage afbouwt met € 150.000 (financiële 
regeling beheersovereenkomst) en er bovendien geen minimale groeivoet meer toegepast 
wordt op de resterende en afnemende stadstoelage. Bij gelijkblijvend beleid leidt dit tot een 
daling van het financieel draagvlak wat een financieel risico inhoudt. In de loop van dit MJP zal 
sowieso nog moeten worden bijgestuurd teneinde hierop een antwoord te bieden en blijvend 
te kunnen investeren.

De mogelijke herzienbaarheid van de beheersovereenkomst bij aanvang van een nieuwe  
legislatuur of in uitzonderlijke omstandigheden, die exogeen van aard zijn en de financiële 
context gevoelig wijzigen, houdt tevens een financieel risico in voor de realisatie van de lange 
termijndoelstellingen en het financieel evenwicht van het Zorgbedrijf. 

Het ontwerp van MJP houdt rekening met enerzijds ongewijzigd beleid maar anderzijds ook 
nieuwe initiatieven. Dergelijke nieuwe initiatieven zijn noodzakelijk om ieder jaar ons financieel 
resultaat te verbeteren conform de beheersovereenkomst.

Aansluitend wordt in het MJP tegemoet gekomen aan de opgelegde besparingen (RIZIV- 
forfait, animatiesubsidies) door middel van het genereren van mééropbrengsten in de  
woonzorgcentra (WZC’a) via een verhoging van de dagprijs in 2016.

Het Zorgbedrijf blijft investeren in personeel en infrastructuur. We blijven inzetten op de  
vorming van onze medewerkers en de geplande infrastructuurwerken gaan onvermin-
derd door. Hierop besparen zou net op middellange termijn een hypotheek leggen op de  
performantie van het Zorgbedrijf.
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II. FINANCIËLE BENADERING MJP EN BUDGET 2016

Het ontwerp van MJP houdt rekening met zowel gelijkblijvend beleid als nieuw beleid voor zowel 
de kernactiviteit in de klantdiensten (kindzorg, thuiszorg en ouderenzorg) als in de ondersteunende 
diensten (DPO/PAT, FIN, ICT en STAF) van het Zorgbedrijf. 

Het nieuw beleid wordt in het MJP opgenomen onder de vorm van nieuwe acties en personeelsbe-
hoeften, gekoppeld aan actieplannen en beleidsdoelstellingen. Hierbij verwijzen wij tevens naar de 
Strategische Nota bij het MJP. Deze acties kunnen zowel deel uitmaken van het exploitatiebudget 
als het investeringsbudget.

De oprichting van het Zorgbedrijf en de daarmee gepaard gaande opsplitsing van de stadstoelage 
liggen mee aan de basis voor de heroriëntatie van de voorheen gezamenlijke ondersteunende  
diensten van het OCMW.

Alle bestaande ondersteunende diensten zijn opgesplitst en toegewezen aan respectievelijk het 
OCMW en het Zorgbedrijf met uitzondering van de gemeenschappelijke diensten datamining en 
ICT. 

• De gemeenschappelijke dienst datamining ressorteert onder het OCMW en zal nog diensten 
leveren en factureren aan het Zorgbedrijf. 

• De gemeenschappelijke dienst ICT ressorteert onder het Zorgbedrijf en zal nog diensten  
leveren en factureren aan het OCMW.

• De diensten financiën, personeel en organisatie, secretariaat werden volledig opgesplitst en 
deels toegewezen aan het OCMW, deels aan het Zorgbedrijf.

• De diensten communicatie, IDPBW, interne poetsdienst, logistiek, patrimonium zijn toegewezen 
aan het Zorgbedrijf waarbij logistiek en patrimonium nog diensten leveren en factureren aan 
het OCMW m.b.t de site Gasthuisstraat.

• De juridische dienst, de staffunctie en het secretariaat van de politieke organen zijn toegewezen 
aan het OCMW. 

Bij de opsplitsing van de stadstoelage wordt maximaal rekening gehouden met de loonkosten,  
exploitatiekosten en toekomstige wederzijdse doorrekeningen van deze ondersteunende diensten 
(gemeenschappelijke diensten en kosten mbt site Gasthuisstraat) voor zowel het OCMW als het 
Zorgbedrijf.

Hierna volgt een toelichting omtrent de belangrijkste parameters die gehanteerd werden bij de  
opmaak van het MJP voor het exploitatiebudget en het investeringsbudget (zie schema’s in bijlage). 

De operationele kosten en opbrengsten worden toegelicht bij het exploitatiebudget, de financiële 
kosten en opbrengsten bij het investeringsbudget.

De opgelegde schema’s in bijlage bij het MJP zijn:
• schema M1 Financiële doelstellingenplan
• schema M2 Staat van het financieel evenwicht
• schema TM1 Personeel
• schema TM2 Financiële schulden
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1. Exploitatiebudget

1.1 Gelijkblijvend beleid exploitatie

Het gelijkblijvend beleid zit vervat in de dagdagelijkse werking van het Zorgbedrijf binnen kindzorg, 
thuiszorg, ouderenzorg en de ondersteunende diensten. 
Bij de opmaak van het MJP 2016-2021 stelt het Zorgbedrijf een aantal basisparameters voorop voor 
het financieel bepalen van het gelijkblijvend beleid.

Het budget 2015 wordt als vertrekbasis gehanteerd.
Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 3% voor de bezoldigingen en 2% voor de  
overige operationele werkingskosten en werkingsopbrengsten. 

In een aantal gevallen wordt van deze groeivoet afgeweken en wordt het MJP bijgestuurd op  
basis van reëel te verwachten kosten en opbrengsten en/of om de financiële beleidsdoelstelling (zie  
uitgangspunten MJP) te kunnen realiseren.

Hierna volgt een beschrijving van de voornaamste afwijkingen van de toegepaste groeivoet van 
respectievelijk 3% en 2%.
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1.1.1 Bezoldigingen 

In het MJP wordt uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 3% voor de bezoldigingen (2% index, 
1% functionele loopbaan) bij gelijkblijvend beleid.

Onder ‘gelijkblijvend beleid’ bezoldigingen wordt verstaan: het zelfde (aantal) personeelsleden ten-
einde dezelfde (reeds bestaande) dienstverlening te kunnen blijven verzekeren. Anders uitgedrukt: 
wie de organisatie verlaat (pensionering, ontslag, …) wordt normaliter vervangen.

Bij de opbouw van het personeelsbudget wordt niet vertrokken van het vorig personeelsbudget 
maar van de meest recent gekende loonlast van de laatste 12 maanden. Dit is de ‘referentieperiode’ 
juli 2014 tot en met juni 2015.

De loonlast van de referentieperiode wordt vervolgens zoals elk jaar:
• verminderd met de loonlast van iedereen die in de referentieperiode maar tijdelijk in dienst was 

(bv. tijdelijke projectmedewerkers of medewerkers die in dienst waren voor uitzonderlijke en 
tijdelijke behoeften), omdat die uiteraard niet in de’“basis’ mogen voorkomen

• vermeerderd met de supplementaire loonlast van iedereen die in de referentieperiode in dienst 
trad als nieuw én permanent personeel, of die een promotie kreeg, maar die nog niet voor 12 
maanden in die situatie werd betaald, zodat alle bestendige en reeds ingevulde betrekkingen 
voor de volledige 12/12de in de basis zitten.

Aansluitend worden nog een aantal correctiefactoren toegepast onder meer voor:
• personeelsleden die slechts tijdens of na de referentieperiode in dienst kwamen of een  

upgrade kregen
• personeelsleden die uit dienst zijn gegaan
• vorming 600 (titularis en vervanger), gecompenseerd via tewerkstellingssubsidies
• minkost RPR (daling verlof continue functies)
• lagere patronale kost vervanging statutairen met pensioen door contractuelen
• pensioenlast statutairen: bijdragevoet 2016 is 40% (voor 2014 36% en voor 2015 38%)
• …
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Voor het eerste jaar van het MJP, met name het budgetjaar 2016, wordt afgeweken van de groeivoet 
van 3%.

Het Planbureau voorziet geen overschrijding van de spilindex in 2016. 
Op basis van deze vaststelling werd beslist om de groeivoet gelijkblijvend beleid voor 2016 vast te 
klikken op 1,6%, zijnde 0% index + 1,6% loondrift.

In het personeelsbudget van 2015 werd eveneens een percentage toegepast van 1,6%. In 2014 
was dit 2,6%, in 2013 3,6%. Voor 2012 was dit nog 3,8%, voorheen 4%. Gelet op de budget-
opvolging blijkt dit zeer nipt maar realistisch. Het Zorgbedrijf probeert op verschillende manieren de 
bezoldigingskosten te drukken:

• elke vervanging wordt zeer selectief bekeken
• er wordt gewerkt op het ziekteverzuim: minder ziektedagen betekent minder vervangers
• via uitvoering optimalisatiestudies om arbeidsintensieve processen efficiënter te organiseren
• op natuurlijke wijze, via nieuwe medewerkers die oudere werknemers vervangen die met pen-

sioen gaan (gevolg: nieuwe RPR met minder vakantiedagen).

Bij de budgetopmaak 2016 en in het nieuw MJP wordt tevens rekening gehouden met het feit 
dat er een regularisatie van de contingentgesco’s doorgevoerd is sinds april 2015. Dit betekent  
concreet dat de werkgeversbijdragevermindering (aan kostenzijde) weggevallen is voor € 327.000 
en vervangen wordt door een tewerkstellingssubsidie (aan opbrengstenzijde). Bovendien wordt 
slechts 95% van de loonpremie toegekend gebaseerd op het refertejaar 2013. Dit betekent een 
méérkost/min-inkomst voor het Zorgbedrijf van ongeveer € 50.000.

De bezoldigingen gelijkblijvend beleid 2016 bedragen € 29.814.000.

1.1.2 Overige werkingskosten en werkingsopbrengsten 

In het MJP wordt uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 2% voor de overige operationele  
werkingskosten en werkingsopbrengsten. 

Er wordt voor het eerste jaar van het MJP, 2016, een groeivoet voorzien van 1,4% voor gelijk-
blijvend beleid. Zoals hieronder beschreven wordt hier en daar afgeweken van deze groeivoet op 
basis van reëel te verwachten kosten en opbrengsten en/of om de financiële beleidsdoelstelling  
(zie uitgangspunten MJP) te kunnen realiseren.

• In 2016 wordt een verhoging van de dagprijs voorzien in de WZC’a en het dagverzorgings-
centrum   (€ 216.000). Deze prijsaanpassing gebeurt naar aanleiding van indexatie, omwille 
van de RIZIV-besparing (zie hierna) en het verhoogde comfort van digitale TV, nieuwe TV  
toestellen en WIFI.

• De jaarlijkse aanpassing van het RIZIV-forfait (index, zorggraad, personeelsbestaffing) wordt 
gecorrigeerd met een correctiefactor van 0,1473% vanaf 1 oktober 2015 (€ -13.000). 

• Het budget voor animatie wordt gehalveerd op basis van recente informatie (€ -143.000).

• Er wordt geen indexatie voorzien in 2016 van de opbrengsten via Kind en Gezin. 

• De tewerkstellingssubsidies verhogen met € 327.000 gescosubsidie ten gevolge van de  
regularisatie van de contingentgesco’s sinds april 2015 (zie ook bezoldigingen). De  
werkgeversbijdragevermindering (aan kostenzijde) is weggevallen. Bovendien wordt  
slechts 95% van de loonpremie toegekend gebaseerd op het refertejaar 2013. Dit betekent 
een méérkost/min-inkomst voor het Zorgbedrijf van ongeveer € 50.000.
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• Stadstoelage: de stadstoelage voor het Zorgbedrijf bedraagt € 8.059.075 voor 2016.  
Dit bedrag dient vervolgens vanaf 2017 af te nemen in de tijd (zie uitgangspunten MJP)  
volgens een vast ritme. De stadstoelage wordt jaarlijks afgebouwd met € 150.000 of 2,5%  
lineair (financiële regeling beheersovereenkomst) en bovendien wordt er in de huidige  
legislatuur ook geen minimale groeivoet meer toegepast wordt op de resterende en afne-
mende stadstoelage, met uitzondering van het ‘vast gedeelte’ van € 2.282.774 dat jaarlijks 
met 2% wordt geïndexeerd. Het afbouwpercentage is gebaseerd op de grootste kostendriver 
die moet worden aangepakt, zijnde de personeelskost. Als we accepteren dat het aanpassen 
van de loonvoorwaarden voor nieuwe medewerkers de voornaamste sleutel voor een hogere 
rendabiliteit is, moeten we een turnover van een volledige loopbaan incalculeren om een maxi-
maal financieel effect te bereiken. We rekenen derhalve met een actieve loopbaan van 40 jaar 
waardoor een jaarlijkse lineaire afbouw van 2,5% een heldere en planbare target stelt voor het 
Zorgbedrijf. 

• Er wordt een opbrengst voorzien voor de facturatie van het bedrag van de méérkost  
statutairen (€ 1.128.595) van het Zorgbedrijf die ten laste genomen wordt door het OCMW (zie  
uitgangspunten MJP). De stadstoelage die betrekking heeft op deze ‘statutaire kosten’ 
is daarom verschoven van het Zorgbedrijf naar het OCMW. Dit betreft dus een broekzak- 
vestzak-operatie.

• Aan kostenzijde wordt afgeweken van de groeivoet in 2016 door onder meer het voorzien van:
• de aanstelling van een bedrijfsrevisor (€ 20.000)
• de kost van de ICT-manager (€ 82.000)
• de stijging infrastructuurkosten Zorgbedrijf (€ 10.000)
• een voorziening die wordt aangelegd voor juridische geschillen (€ 100.000)
• de hogere logistiekkosten door ingebruikname nieuwbouw (€ 183.000) in het kader van 

poetsen, voorraadbeheer en vergaderzalen.

• Het verder uitvoeren van optimalisatiestudies en efficiëntieoefeningen genereert bijkomende 
besparingen (€ 15.000). Niet-limitatieve voorbeelden hiervan zijn:

• minder papierverbruik door hogere digitalisering 
• verdere implementatie masterplan catering en masterplan schoonmaak
• daling onkostenvergoedingen voor verplaatsingen n.a.v STOP-project*
• … 

1.2 Nieuw beleid exploitatie

Nieuw beleid omvat acties die worden opgezet om de basisdienstverlening te blijven verzeke-
ren, te optimaliseren of te wijzigen. Acties zijn eenmalige ondernemingen die tot doel hebben een  
uniek product, dienst of organisatiewijziging op te leveren, tegen een vooraf afgesproken tijdstip 
en gebruik makend van een vooraf afgesproken hoeveelheid middelen. Bij het bepalen van de  
acties moet de vraag worden gesteld: ‘Wat moet er gebeuren binnen onze organisatie/directie/dienst’  
zodat de actieplannen en beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd?”

Ook projecten waarvan de uitvoering afhankelijk is van de ontvangst van tijdelijke subsidies zijn per 
definitie acties en behoren niet tot de basisdienstverlening (gelijkblijvend beleid), zelfs al lopen deze 
subsidies over meerdere jaren (bv. subsidies voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging).

* Het STOP-project werd in de lente van 2014 opgestart. Met het STOP-project worden de deelnemers aan dit project 
uitgenodigd om na te denken over hun dienstverplaatsing en niet automatisch de (eigen) wagen te gebruiken voor  
dienstverplaatsingen. De volgorde van verplaatsingsmogelijkheden is die volgens het STOP-principe: Stappen -  
Trappen - Openbaar vervoer - Personenwagen. 29



Hierna volgt een toelichting omtrent de nieuwe personeelsbehoeften en de belangrijkste acties die 
ondernomen worden in het MJP 2016-2021 bovenop het gelijkblijvend beleid met betrekking tot de 
bezoldigingen en de overige operationele kosten en opbrengsten. 

Blikvangers hierbij zijn (zie ook Strategische Nota):
• opstarten van de samenwerking met de assistentiewoningen Trochus (zorgpermanentie en 

logistieke ondersteuning)
• implementatie van de Tovertuin samen met de Stad
• uitwerken strategisch plan voor dienst onthaalouders
• opstarten van een ICT shared service met de Stad 
• opstarten van een dienst thuisverpleging
• uitbreiding van de woongelegenheden in het WZC De Waterdam vanaf 2018.

1.2.1 Bezoldigingen

• Voor 2016 wordt een uitbreiding voorzien met 19,7 FTE (waarvan 5 FTE tijdelijk) voor € 621.000.

In de directies ouderenzorg is een uitbreiding voorzien met 11,2 FTE. 

Door de interne verhuis van WZC De Waterdam na de renovatiewerken is er door de  
bijkomende woonoppervlakte nood aan 4 bijkomende FTE (1 tijdelijk gegradueerd verpleeg-
kundige, 1,5 zorgkundige en 1,5 polyvalent medewerker). Deze uitbreiding wordt deels  
gecompenseerd door hogere RIZIV-inkomsten.

Er is tevens nood aan uitbreiding van de keukenequipe in WZC De Waterdam naar aanlei-
ding van de komst van 45 bijkomende bewoners van WZC Ter Berken en het aanbieden van 
maaltijden aan de kinderdagverblijven vanaf juli 2016 (1 kok, 0,5 hulpkok en 0,75 polyvalent 
medewerker). De afname van een externe leverancier en van het ziekenhuis vervalt hierbij.

In het kader van de verhuisoperatie van WZC Ter Berken naar WZC De Waterdam  
midden 2016 is er nood aan 4,5 bijkomende FTE (2 gegradueerd verpleegkundigen in WZC De  
Waterdam, 1 zorgkundige in WZCTer Berken en 1,5 tijdelijk polyvalent medewerker in WZC 
Ter Berken voor extra logistiek t.g.v. de ontdubbeling van de kamers). Deze uitbreiding wordt 
deels gecompenseerd door RIZIV-inkomsten.

In WZC St. Henricus wordt een uitbreiding voorzien van 0,45 FTE (0,3 FTE ergotherapeut en 
0,15 polyvalent medewerker). Vanaf juni 2016 wordt de samenwerking met de assistentie- 
woningen Trochus opgestart en deze uitbreiding wordt volledig gecompenseerd door  
facturatie aan Trochus van deze prestaties.

In de directie thuiszorg is een uitbreiding voorzien met 5 FTE. Midden 2016 wordt een  
nieuwe dienst thuisverpleegkunde opgestart. Hierdoor is er een bijkomende behoefte 
aan 1 diensthoofd, 1,5 bachelor verpleegkundige, 1,5 gegradueerd verpleegkundige en 1  
administratief medewerker. Deze uitbreiding wordt op kruissnelheid volledig gecompenseerd  
door inkomsten.

In de directies ondersteunende diensten is een uitbreiding voorzien met 3,5 FTE.

Er is behoefte aan een tijdelijke uitbreiding voor 2 jaar met 2,5 FTE administratief medewerker 
voor de dienst financiën (1), de dienst patrimonium (1) en de dienst facililty (0,5). Daarnaast 
is er een uitbreiding voorzien met 1 medewerker ingevolge het nieuw organogram van het  
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Zorgbedrijf. Deze tijdelijke uitbreiding moet resulteren in betere resultaten waardoor er een 
terugverdieneffect tot stand komt en wordt gefinancierd door het inzetten van een deel van de 
gerealiseerde besparingen op de personeelsuitgaven in 2014 en 2015.

• Voor 2018 wordt een uitbreiding voorzien met 21 FTE. 

De opening van de gerenoveerde vleugel van WZC De Waterdam geeft aanleiding tot 
een uitbreiding met 40 woongelegenheden. Een toename van 40 bewoners vraagt een  
verhoogde personeelsinzet. De huidige equipe wordt uitgebreid met 21 FTE verpleegkundigen,  
verzorgenden en onderhoudspersoneel overeenkomstig de thans vigerende personeelsnor-
mering. Uiteraard wordt deze meerkost grotendeels gecompenseerd.

1.2.2 Overige werkingskosten en werkingsopbrengsten nieuw beleid

Alle acties zijn gelinkt aan de beleidsdoelstellingen en actieplannen van het MJP (zie strategische 
nota). De opgenomen acties in exploitatie zijn vooral gericht op enerzijds het borgen van een 
aantal lopende projecten (implementatie schoonmaakproces, splitsing Zorgbedrijf/OCMW, …) en  
anderzijds ook een aantal nieuwe initiatieven. Op die manier wenst het Zorgbedrijf toegevoegde 
waarde te creëren en een daadkrachtig beleid te voeren afgestemd op kwetsbare personen.

Deze nieuwe initiatieven, gecompenseerd aan opbrengstenzijde, zijn onder meer:
• opstarten van de samenwerking met de assistentiewoningen Trochus (zorgpermanentie en 

logistieke ondersteuning)
• implementatie van de Tovertuin met de Stad 
• uitwerken strategisch plan voor dienst onthaalouders
• opstarten van een ICT shared service met de Stad 
• opstarten van een dienst thuisverpleging 

Met de oprichting van het Zorgbedrijf is het echter ook noodzakelijk om actief in te zetten op  
externe profilering en communicatie van de missie, visie en beleidsdoelstellingen. In het kader van 
het ’zorgen²’ voor medewerkers zal o.a. gewerkt worden aan een geoptimaliseerd onthaaltraject 
voor nieuwe leidinggevenden en medewerkers en het ziekteverzuimbeleid. Er zal tevens een loon-
studie uitgevoerd worden in functie van een coherent remuneratiebeleid met als referentiepunt de 
private vzw-sector. 

De acties in exploitatie 2016 bedragen € 486.412 waarvan € 293.381 gedekt aan opbrengstenzijde. 

De bijkomende woongelegenheden in WZC De Waterdam (40 in 2018) hebben bovenop de  
uitbreiding van het personeel ook bijkomende kosten (aankopen goederen en diensten) en  
bijkomende opbrengsten (RIZIV- en verblijfsfacturatie) tot gevolg voor het MJP, voorzien in 2018.

31



2. Investeringsbudget

2.1 Vervangingsinvesteringen

De vervangingsinvesteringen roerend en onroerend betreffen de basisdienstverlening of gelijk- 
blijvend beleid in investeringen en zijn bedoeld om de dienstverlening te blijven verzekeren.

Voor de vervangingsinvesteringen wordt voor 2016 een bedrag voorzien van € 2.065.243 voor 
ICT-materiaal, medisch en niet-medisch materiaal WZC De Waterdam en diverse vervangings- 
investeringen patrimonium.

Van 2017 tot en met 2019 wordt jaarlijks een enveloppe voorzien, op historische basis, voor een 
bedrag van € 1.000.000. Voor de jaren 2020 en 2021 zal het Zorgbedrijf de nodige financiële marge 
moeten creëren om de jaarlijks terugkerende vervangingsinvesteringen te kunnen dragen. 

2.2 Nieuwe investeringen

De nieuwe investeringen roerend en onroerend zijn vooral gericht op de verhoging van de kwaliteit 
van onze infrastructuur, duurzaamheid en efficiëntieverhoging en bedragen € 1.687.423 voor 2016. 

Deze investeringen betreffen vooral de reeds goedgekeurde projecten, nl.:
• Herconditioneren WZC Ter Berken en materiaal verhuisoperatie naar De Waterdam
• Vernieuwen keuken Ten Elsberge
• Uitwerken masterplan St. Henricus met o.m. de uitbreiding van de het dagverzorgingscentrum/

dagzaal
• Aankoop nieuwbouw Pinochio
• Borging implementatie schoonmaakproces

Anderzijds zijn er ook een aantal investeringen in nieuwe initiatieven zoals o.a.:
• Optimalisatie procedure bestelflow en inkomende facturatie
• Ontwikkeling nieuwe website Zorgbedrijf (analyse)
• Digitale TV in alle WZC’a
• ICT (voorraadbeheersysteem, Cerussa Mobile, e-invoicing kindzorg, …)
• TJEK (registratie- en opvolgingssysteem kindzorg)
• …

Hierbij wordt verwezen naar de Strategische Nota.

De investeringen maken deel uit van de investeringsenveloppe (zie schema B3). 
Dit schema geeft informatie over het totale bedrag van de investeringen en investeringssubsidies 
over het MJP, het verbinteniskrediet, en over het bedrag van de investeringen en investeringssubsi-
dies van een bepaald jaar van het MJP, het transactiekrediet.

De ontvangsten op investeringen betreffen voornamelijk VIPA-subsidies maar ook subsidies van de 
Provincie en Vlaamse Gemeenschap.
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2.3 Financiële kosten en opbrengsten

Voor de financiële kosten en opbrengsten wordt geen groeivoet toegepast. 

Het financieel resultaat volgt geenszins een lineaire curve. 

Er wordt rekening gehouden met de te verwachten financiële opbrengsten en de financiële kosten 
voor de lopende en nog op te nemen leningen in functie van het financieel draagvlak. De lopende 
leningen hebben betrekking op de reeds goedgekeurde projecten, nl.:

• WZC De Zilverberg
• WZC De Waterdam
• WZC Ter Berken
• Optimalisatie catering en schoonmaak
• Vervangingsinvesteringen
• … 

De lopende leningen maken deel uit van de splitsing Zorgbedrijf/OCMW waarbij de overdracht van 
de leningen naar het Zorgbedrijf werd goedgekeurd in 2015 door de OCMW-Raad en de Raad 
van Beheer. De aflossingen op deze leningen zijn opgenomen in het schema van het financieel  
evenwicht (zie verder) evenals de nieuw op te nemen leningen respectievelijk onder andere  
uitgaven en andere ontvangsten.
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III. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (SCHEMA M2)

Het is erg belangrijk dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is. Dit betekent immers dat de 
gekozen beleidsopties te realiseren zijn binnen de financiële mogelijkheden van het bestuur waarbij 
geen hypotheek wordt gelegd op de toekomst.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan een dubbel evenwichtscriterium.

1. Toestandsevenwicht of Resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is groter dan of gelijk aan nul.

Deze voorwaarde is bedoeld om op korte termijn te zorgen voor een financieel evenwicht. Als gesteld 
wordt dat het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul, dan 
betekent dit dat het Zorgbedrijf tijdens het boekjaar meer geld over houdt dan het heeft uitgegeven.

Technisch :     Exploitatie : ontvangsten – uitgaven
   + Investeringen : ontvangsten – uitgaven
   + Andere ontvangsten ( leningen ) – uitgaven ( aflossingen )

   ------------------------------------------------------------------------

   = Budgettair resultaat van het boekjaar
   + Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar 
      (incl. nodige werkkapitaal)

   ------------------------------------------------------------------------

   = Gecumuleerd Budgettair resultaat
    - Bestemde Gelden (1)

   -----------------------------------------------------------------------
   = Resultaat op kasbasis

2. Structureel evenwicht of Autofinancieringsmarge

• De som van de autofinancieringsmarges voor de hele duur van de financiële nota moet groter 
zijn dan of gelijk aan nul

• De autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar, waarop de financiële nota van 
het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul.

Deze voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op lange termijn.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af 
te lossen (het financieel draagvlak) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto 
periodieke leningsuitgaven te vereffenen..

De autofinancieringsmarge geeft de marge aan waarbinnen het Zorgbedrijf zelf in staat is om  
nieuwe investeringen te financieren.

(1) Bestemde gelden : middelen die het Zorgbedrijf reserveert voor toekomstige uitgaven en dus 
niet zal uitgeven in het huidige financieel boekjaar.
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Het voldoen aan beide evenwichtscriteria garandeert de financiële gezondheid van het Zorgbedrijf 
zowel op korte als op lange termijn en is een bindende voorwaarde voor de goedkeuring van het 
MJP.

Concreet wordt voor het Zorgbedrijf dit financieel evenwicht berekend in het verplicht schema ‘M2’ 
van het Meerjarenplan 2016-2021. 

Het Zorgbedrijf toont de staat van het financieel evenwicht voor het komend MJP aan via het  
resultaat op kasbasis en de berekening van de autofinancieringsmarge (schema M2).

Het resultaat op kasbasis is voor elk financieel boekjaar binnen het MJP groter of gelijk aan 0 en 
bedraagt ongeveer gemiddeld € 1.000.000. Het is immers aangewezen in de werking een minimum 
aan werkkapitaal als liquiditeitsbuffer te voorzien.

Via het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar wordt zo voldoende werkkapitaal 
voorzien in het Zorgbedrijf evenals € 2.000.000 voor toekomstige investeringen en € 1.176.906 
voor het saldo eindeopstalvergoeding van de serviceflats in 2029, bestemd uit het overschot van de 
rekening 2014.

De som van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar binnen het MJP is groter of  
gelijk aan 0 en bedraagt op het einde van het MJP € 85.277.  De autofinancieringsmarge daalt  
echter elk jaar omwille van het dalend financieel draagvlak. Dit financieel draagvlak bestaat uit de  
exploitatieontvangsten verminderd met de exploitatieuitgaven (exclusief netto-kosten van schulden). 
Vanaf 2016 wordt de stadstoelage immers jaarlijks afgebouwd met € 150.000 en wordt er bovendien 
geen minimale groeivoet meer toegepast op de resterende en afnemende stadstoelage.

Deze marge is absoluut vereist omdat de komende jaren nog belangrijke, in 2015 door de Raad van 
Beheer reeds goedgekeurde, investeringsprojecten moeten uitgevoerd worden zoals Ter Berken,  
St. Henricus masterplan en opvangpools Kindzorg. Anderzijds, op het vlak van exploitatie, nemen de 
uitgebate plaatsen in onze woonzorgcentra met 40 eenheden toe. Daarnaast is enige beleidsruimte 
voor nieuwe initiatieven, die zowel inhoudelijk als financieel de lange termijn doelstellingen van het 
Zorgbedrijf ten goede komen, ook aangewezen.
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IV. BESLUIT

Het Zorgbedrijf Roeselare maakt het MJP 2016-2021 op volgens de schema’s van de BBC. Het 
schetst de financiële ontwikkelingen op langere termijn en duidt de financiële consequenties aan 
van de gemaakte beleidskeuzes.

Blikvangers in het MJP zijn de investeringen in infrastructuur en nieuwe initiatieven zoals onder 
meer de opstart van de samenwerking met de assistentiewoningen Trochus, opstarten van een ICT 
shared service met de Stad, de opstart van de dienst thuisverpleging in 2016 en de uitbreiding van 
de woongelegenheden in het WZC De Waterdam vanaf 2018.

Hierbij toont het Zorgbedrijf aan financieel in evenwicht te kunnen blijven via de berekening van 
het resultaat op kasbasis en de berekening van de autofinancieringsmarge. Groot aandachtspunt 
hierbij is wel dat de autofinancieringsmarge echter elk jaar daalt omwille van het dalend finan-
cieel draagvlak. Vanaf 2016 wordt de stadstoelage jaarlijks afgebouwd met € 150.000 (financiële  
regeling beheersovereenkomst) en bovendien wordt er geen minimale groeivoet meer toegepast op de  
resterende en afnemende stadstoelage. Bij gelijkblijvend beleid leidt dit tot een daling van het  
financieel draagvlak wat in de BBC een financieel risico inhoudt. In de loop van dit MJP zal dus  
uiteraard nog moeten worden bijgestuurd teneinde hierop een antwoord te bieden en blijvend te  
kunnen investeren. Het Zorgbedrijf zal zich dus niet louter focussen op besparingsmaatregelen maar 
ook op nieuwe initiatieven aan opbrengstenzijde die tegelijk de klantenstrategie en de afgesproken 
financiële lange termijndoelstellingen ondersteunen en de financiële situatie kunnen verbeteren.

De mogelijke herzienbaarheid van de beheersovereenkomst bij aanvang van een nieuwe  
legislatuur of in uitzonderlijke omstandigheden, die exogeen van aard zijn en de financiële context 
gevoelig wijzigen, houdt tevens een financieel risico in voor de realisatie van de lange termijndoel-
stellingen en het financieel evenwicht van het Zorgbedrijf. 
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TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 
2016-2021
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De toelichting bij het meerjarenplan 2016-2021 van het Zorgbedrijf Roeselare omvat volgende  
documenten:

• Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen. In het MJP van het Zorgbedrijf Roeselare voegen 
we hierbij ook overzicht van alle actieplannen.

• Een overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden.
• Het financieel doelstellingenplan (M1).
• De staat van het financieel evenwicht (M2).
• Een overzicht van het personeelsbestand (TM1).
• Een overzicht van de financiële schulden (TM2).
• Een overzicht van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijk-

heden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken. 
• Het organogram van de organisatie.
• Een overzicht van de budgethouders.
• Een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.
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OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 
EN ACTIEPLANNEN
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Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Beleidsdomein Zorg
Beleidsdoelstelling D-12

We organiseren een kwaliteitsvolle dienst- en zorgverlening waarbij onze klanten tevreden zijn 
en betrokken worden.
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-57 Verhogen van de inspraak- en participatiemogelijkheden van 
klanten

x x x x x x

AP-58 Uitbouwen van een klantvriendelijk onthaal x x x x x x

AP-59 Versterken van de klantgerichte, toegankelijke en inclusieve 
dienstverlening

x x x x x x

AP-60 Verhogen van de kwaliteit en instaan voor een goed beheer van 
het patrimonium (infrastructuur)

x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 110.757 174.713 63.956 4.769.890 60.000 -4.709.890    

2017 102.912 538.601 435.689 3.511.755 60.000 -3.451.755    

2018 108.353 896.403 788.050 1.330.710 60.000 -1.270.710    

2019 109.179 941.832 832.653  60.000 60.000    

2020 110.020 959.777 849.757  60.000 60.000    

2021 110.878 978.081 867.203  60.000 60.000    

TOTAAL 652.099 4.489.407 3.837.308 9.612.355 360.000 -9.252.355    
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Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Beleidsdoelstelling D-13

We voeren een daadkrachtig beleid, ook afgestemd op kwetsbare personen
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-61 Inzetten op zorg voor kwetsbare groepen x x x x x x

AP-62 Versterken van het strategisch (zorg)beleid x x x x x x

AP-63 Inzetten op de versterking van samenwerkingsmogelijkheden in 
functie van zorg voor kwetsbare groepen (expertise intern/extern)

x x x x x x

AP-64 Proactief inzetten op zorgverlening t.a.v. nieuwe (potentiële) 
klanten- of zorggroepen

x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 5.600 -12.312 -17.912       

2017          

2018          

2019          

2020          

2021          

TOTAAL 5.600 -12.312 -17.912       
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Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Beleidsdoelstelling D-14

We zorgen² voor medewerkers die instaan voor een wendbare organisatie en goesting hebben 
om samen resultaten te behalen.
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-65 Sterker profileren als aantrekkelijke en zorgende werkgever x x x x x x

AP-66 Versterken van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid x x x x x x

AP-67 Stimuleren welzijn medewerkers x x x x x x

AP-68 Versterken van de autonomie en talenten van medewerkers en 
teams om hun werk te organiseren en resultaten te behalen

x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 30.000  -30.000       

2017          

2018          

2019          

2020          

2021          

TOTAAL 30.000  -30.000       

Beleidsdoelstelling D-15

We streven naar een financieel gezond bedrijf door ieder jaar ons financieel resultaat conform 
de beheersovereenkomst
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-69 Actief zoeken naar nieuwe financieringsbronnen en versterkte 
aandacht hebben voor opbrengstenoptimalisatie en kostenreductie

x x x x x x

AP-70 Versterken van de cultuur van financieel bewust handelen x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 39.536.412 33.543.670 -5.992.742 -1.730.653 28.855 1.759.508    

2017 40.399.266 34.214.550 -6.184.716 607.420 28.855 -578.565    

2018 42.676.470 36.394.598 -6.281.872 970.000 28.855 -941.145    

2019 43.824.056 37.122.488 -6.701.568 1.000.000 28.855 -971.145    

2020 45.005.525 37.864.941 -7.140.584  28.855 28.855    

2021 46.221.881 38.622.230 -7.599.651  28.855 28.855    

TOTAAL 257.663.610 217.762.477 -39.901.133 846.767 173.130 -673.637    
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Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Beleidsdoelstelling D-16

We verhogen de efficiëntie door processen maximaal te vereenvoudigen
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-71 Streven naar een leane organisatie x x x x x x

AP-72 Sterk inzetten op de digitalisatie en automatisatie van processen x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 42.200  -42.200 259.564  -259.564    

2017    52.500  -52.500    

2018    15.000  -15.000    

2019          

2020          

2021          

TOTAAL 42.200  -42.200 327.064  -327.064    

Beleidsdoelstelling D-17

We verankeren duurzaamheid onder meer door onze ecologische voetafdruk jaar na jaar te 
verminderen
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-73 De ecogedachte en het ecoteam structureel verankeren in de 
organisatie

x x x x x x

AP-74 Stimuleren van duurzame mobiliteit bij de medewerkers x x x x x x

AP-75 Streven naar een energievriendelijke, papier- en afvalarme 
organisatie

x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 21.455  -21.455 403.865  -403.865    

2017    6.920  -6.920    

2018          

2019          

2020          

2021          

TOTAAL 21.455  -21.455 410.785  -410.785    
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Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Beleidsdoelstelling D-18

We communiceren actief in een dialoog met medewerkers, (potentiële) klanten en andere 
belanghebbenden.
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-76 Versterken van de interne communicatie met medewerkers en 
tussen de diensten en functiegroepen

x x x x x x

AP-77 Realiseren van een grotere bekendheid van de organisatie en de 
verschillende soorten dienstverlening extern

x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 43.000  -43.000 50.000  -50.000    

2017    50.000  -50.000    

2018    50.000  -50.000    

2019          

2020          

2021          

TOTAAL 43.000  -43.000 150.000  -150.000    
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Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Beleidsdoelstelling D-19

We creëren toegevoegde waarde door vernieuwende projecten in de sector en gericht samen 
te werken.
 

PLANNING:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AP-78 Inzetten op innovatie door vernieuwende projecten op te zetten in 
de sector

x x x x x x

AP-79 Bestendigen en verhogen van de samenwerking met diverse 
stakeholders (vzw-sector, de stad en andere stakeholders)

x x x x x x

AP-80 Inzetten op een versterkte interne samenwerking overheen de 
entiteiten

x x x x x x

FINANCIEEL:

exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo

2016 133.400 130.980 -2.420       

2017          

2018          

2019          

2020          

2021          

TOTAAL 133.400 130.980 -2.420       
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Beleidsdomeinen & Beleidsvelden

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Algemene financiering

010 Algemene overdrachten

030 Financiele aangelegenheden

040 Transacties ivm openbare schuld

050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

090 Overige algemene financiering

Zorgbedrijf

110 Secretariaat

111 Fiscale en financiele diensten

112 Personeelsdienst & vorming

119 Overige algemene & ondersteunende diensten

944 Opvoedingsondersteuning

945 Kinderopvang

946 Thuisbezorgde maaltijden

947 Klusjesdienst

948 Poetsdienst

949 Overige gezinshulp

951 Dienstencentra

952 Serviceflats

953 Rusthuizen

959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
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M1 - Het financiële doelstellingenplan

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo

Algemene Financiering 2.908.023 10.254.550 7.346.527 2.825.555 11.904.630 9.079.075 2.734.915 10.554.712 7.819.797 2.708.542 9.804.795 7.096.253 2.692.708 9.654.880 6.962.172 2.687.241 9.504.966 6.817.725

Prioritaire 
beleidsdoelstellingen

                  

Exploitatie                   

Investering                   

Andere                   

Overig beleid 2.908.023 10.254.550 7.346.527 2.825.555 11.904.630 9.079.075 2.734.915 10.554.712 7.819.797 2.708.542 9.804.795 7.096.253 2.692.708 9.654.880 6.962.172 2.687.241 9.504.966 6.817.725

Exploitatie 1.250.069 9.191.670 7.941.601 1.263.837 9.041.750 7.777.913 1.231.522 8.891.832 7.660.310 1.177.425 8.741.915 7.564.490 1.121.955 8.592.000 7.470.045 1.063.930 8.442.086 7.378.156

Investering  1.062.880 1.062.880  1.062.880 1.062.880  1.062.880 1.062.880  1.062.880 1.062.880  1.062.880 1.062.880  1.062.880 1.062.880

Andere 1.657.954  -1.657.954 1.561.718 1.800.000 238.282 1.503.393 600.000 -903.393 1.531.117  -1.531.117 1.570.753  -1.570.753 1.623.311  -1.623.311

Zorgbedrijf 43.675.490 33.925.906 -9.749.584 44.730.773 34.842.006 -9.888.767 45.150.533 37.379.856 -7.770.677 44.933.235 38.153.175 -6.780.060 45.115.545 38.913.573 -6.201.972 46.332.759 39.689.166 -6.643.593

Prioritaire 
beleidsdoelstellingen

                  

Exploitatie                   

Investering                   

Andere                   

Overig beleid 43.675.490 33.925.906 -9.749.584 44.730.773 34.842.006 -9.888.767 45.150.533 37.379.856 -7.770.677 44.933.235 38.153.175 -6.780.060 45.115.545 38.913.573 -6.201.972 46.332.759 39.689.166 -6.643.593

Exploitatie 39.922.824 33.837.051 -6.085.773 40.502.178 34.753.151 -5.749.027 42.784.823 37.291.001 -5.493.822 43.933.235 38.064.320 -5.868.915 45.115.545 38.824.718 -6.290.827 46.332.759 39.600.311 -6.732.448

Investering 3.752.666 88.855 -3.663.811 4.228.595 88.855 -4.139.740 2.365.710 88.855 -2.276.855 1.000.000 88.855 -911.145  88.855 88.855  88.855 88.855

Andere                   

Totalen 46.583.513 44.180.456 -2.403.057 47.556.328 46.746.636 -809.692 47.885.448 47.934.568 49.120 47.641.777 47.957.970 316.193 47.808.253 48.568.453 760.200 49.020.000 49.194.132 174.132

Exploitatie 41.172.893 43.028.721 1.855.828 41.766.015 43.794.901 2.028.886 44.016.345 46.182.833 2.166.488 45.110.660 46.806.235 1.695.575 46.237.500 47.416.718 1.179.218 47.396.689 48.042.397 645.708

Investering 3.752.666 1.151.735 -2.600.931 4.228.595 1.151.735 -3.076.860 2.365.710 1.151.735 -1.213.975 1.000.000 1.151.735 151.735  1.151.735 1.151.735  1.151.735 1.151.735

Andere 1.657.954  -1.657.954 1.561.718 1.800.000 238.282 1.503.393 600.000 -903.393 1.531.117  -1.531.117 1.570.753  -1.570.753 1.623.311  -1.623.311
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M2 - De staat van het financiële evenwicht

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Resultaat op kasbasis 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.855.828 2.028.886 2.166.488 1.695.575 1.179.218 645.708

A. Uitgaven 41.172.893 41.766.015 44.016.345 45.110.660 46.237.500 47.396.689

B. Ontvangsten 43.028.721 43.794.901 46.182.833 46.806.235 47.416.718 48.042.397

1.a. Belastingen en boetes       

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 8.059.075 7.909.075 7.759.075 7.609.075 7.459.075 7.309.075

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

2. Overige 34.969.646 35.885.826 38.423.758 39.197.160 39.957.643 40.733.322

II. Investeringsbudget (B-A) -2.600.931 -3.076.860 -1.213.975 151.735 1.151.735 1.151.735

A. Uitgaven 3.752.666 4.228.595 2.365.710 1.000.000   

B. Ontvangsten 1.151.735 1.151.735 1.151.735 1.151.735 1.151.735 1.151.735

III. Andere (B-A) -1.657.954 238.282 -903.393 -1.531.117 -1.570.753 -1.623.311

A. Uitgaven 1.657.954 1.561.718 1.503.393 1.531.117 1.570.753 1.623.311

1. Aflossing financiële schulden 1.657.954 1.561.718 1.503.393 1.531.117 1.570.753 1.623.311
a. Periodieke aflossingen 1.657.954 1.561.718 1.503.393 1.531.117 1.570.753 1.623.311

b. Niet-periodieke aflossingen       

2. Toegestane leningen       

3. Overige transacties       
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen       

B. Ontvangsten  1.800.000 600.000    

1. Op te nemen leningen en leasings  1.800.000 600.000    

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       
a. Periodieke terugvorderingen       

b. Niet-periodieke terugvorderingen       

3. Overige transacties       
a. Borgtochten ontvangen in contanten       

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen       

c. Schenkingen, andere dan de opgenomen onder deel I en II       
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M2 - De staat van het financiële evenwicht

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Resultaat op kasbasis 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.403.057 -809.692 49.120 316.193 760.200 174.132

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.456.556 5.053.499 4.243.807 4.292.927 4.609.120 5.369.320

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.053.499 4.243.807 4.292.927 4.609.120 5.369.320 5.543.452

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.173.600 3.202.455 3.231.310 3.260.165 3.289.020 3.317.875

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 471.170 471.170 471.170 471.170 471.170 471.170

B. Bestemde gelden voor investeringen 2.702.430 2.731.285 2.760.140 2.788.995 2.817.850 2.846.705

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.879.899 1.041.352 1.061.617 1.348.955 2.080.300 2.225.577

Autofinancieringsmarge 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.101.947 3.288.694 3.393.900 2.868.808 2.296.897 1.705.277

A. Exploitatieontvangsten 43.028.721 43.794.901 46.182.833 46.806.235 47.416.718 48.042.397

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 39.926.774 40.506.207 42.788.933 43.937.427 45.119.821 46.337.120

1. Exploitatie-uitgaven 41.172.893 41.766.015 44.016.345 45.110.660 46.237.500 47.396.689

2. Nettokosten van de schulden 1.246.119 1.259.808 1.227.412 1.173.233 1.117.679 1.059.569

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.841.193 1.758.646 1.667.925 1.641.470 1.625.552 1.620.000

A. Netto-aflossingen van schulden 595.074 498.838 440.513 468.237 507.873 560.431

B. Nettokosten van schulden 1.246.119 1.259.808 1.227.412 1.173.233 1.117.679 1.059.569

Autofinancieringsmarge (I-II) 1.260.754 1.530.048 1.725.975 1.227.338 671.345 85.277
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TM1 - Personeel

Vastbenoemd 112,20 109,40 106,66 103,99 101,39 98,86

Niveau A 16,00 15,60 15,21 14,83 14,46 14,10

Niveau B 33,15 32,32 31,51 30,73 29,96 29,21

Niveau C 49,25 48,02 46,82 45,65 44,51 43,39

Niveau D 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,66

Niveau E 13,05 12,72 12,41 12,10 11,79 11,50

Contractueel (niet-gesco) 459,16 465,17 490,90 493,57 496,17 498,70

Niveau A 11,80 12,20 12,59 12,97 13,34 13,70

Niveau B 75,00 79,03 84,84 85,62 86,39 87,14

Niveau C 220,19 221,42 234,62 235,79 236,93 238,04

Niveau D 24,65 24,67 24,68 24,70 24,72 24,74

Niveau E 127,53 127,85 134,17 134,48 134,79 135,08

Gesco 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau C 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Niveau D 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

Niveau E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL 577,46 580,66 603,66 603,66 603,66 603,66

Niveau A 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80

Niveau B 108,15 111,35 116,35 116,35 116,35 116,35

Niveau C 270,94 270,94 282,94 282,94 282,94 282,94

Niveau D 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Niveau E 140,58 140,58 146,58 146,58 146,58 146,58

20212017 2018 2019 2020Aantal voltijds equivalenten (VTE) 2016

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016-2021
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TM2 - De financiële schulden

Zorgbedrijf Roeselare / Meerjarenplan 2016 - 2021

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiële schulden op 1 januari 35.596.902 33.938.948 34.177.230 33.273.837 31.742.721 30.171.967

B. Nieuwe leningen  1.800.000 600.000    

C. Periodieke aflossingen 1.657.954 1.561.718 1.503.393 1.531.117 1.570.753 1.623.311

D. Niet-periodieke aflossingen       

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 33.938.948 34.177.230 33.273.837 31.742.720 30.171.968 28.548.656

F. Intresten 1.246.119 1.259.808 1.227.412 1.173.233 1.117.679 1.059.569

G. Periodieke leningslasten (C+F) 2.904.073 2.821.526 2.730.805 2.704.350 2.688.432 2.682.880

Financiële schulden ten laste van derden 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiële schulden op 1 januari       

B. Nieuwe leningen       

C. Periodieke aflossingen       

D. Niet-periodieke aflossingen       

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

F. Intresten       

G. Periodieke leningslasten (D+F)       
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Het Zorgbedrijf Roeselare onderkent in de uitvoering van haar beleid twee financiële risico’s.

Het Zorgbedrijf staat voor de uitdaging om in een moeilijk financieel klimaat een kwaliteitsvolle  
dienstverlening te blijven garanderen door besparingen op de werkingskosten en optimalisatie 
van de werkingsopbrengsten. Het Zorgbedrijf bouwt vanaf 2016 jaarlijks de stadstoelage af met  
€ 150.000 (financiële regeling beheersovereenkomst) en bovendien wordt er geen minimale  
groeivoet meer toegepast op de resterende en afnemende stadstoelage. Bij gelijkblijvend beleid 
leidt dit tot een daling van het financieel draagvlak wat een financieel risico inhoudt. In de loop van 
dit MJP zal sowieso nog moeten worden bijgestuurd teneinde hierop een antwoord te bieden en 
blijvend te kunnen investeren. Het op zoek gaan naar nieuwe initiatieven, die conform zijn aan de 
vernieuwde missie en visie en bijdragen aan de financiële doelstellingen, is bijgevolg noodzakelijk.

De mogelijke herzienbaarheid van de beheersovereenkomst bij aanvang van een nieuwe  
legislatuur of in uitzonderlijke omstandigheden, die exogeen van aard zijn en de financiële context 
gevoelig wijzigen, houdt tevens een financieel risico in voor de realisatie van de lange termijndoel-
stellingen en het financieel evenwicht van het Zorgbedrijf. 
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ORGANOGRAM
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OVERZICHT BUDGETHOUDERS
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Het Zorgbedrijf wordt bestuurd door een Raad van Beheer (hoofdbudgethouder).

De Raad van Beheer heeft de beslissingsbevoegdheid aan de algemeen directeur gedelegeerd tot 
een bedrag van € 30 000.

De algemeen directeur heeft de beslissingsbevoegdheid in het kader van dagelijks bestuur  
gesubdelegeerd aan de volgende personeelsleden tot een bedrag € 8.500:

• Directeur Financiën
• Directeur P&O
• Diensthoofd Patrimonium – projectmanager
• Directeur ICT a.i.
• Directeur WZC De Waterdam
• Directeur WZC De Zilverberg
• Directeur WZC Ter Berken
• Directeur WZC Sint-Henricus
• Directeur Thuiszorg
• Directeur Kindzorg
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FINANCIËLE ACTIVA
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Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa.

Nihil
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BUDGET 2016
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BELEIDSNOTA BIJ HET BUDGET 2016

FINANCIËLE NOTA BIJ HET BUDGET 2016

I.  UITGANGSPUNTEN BUDGET 2016
II. FINANCIËLE BENADERING BIJ HET BUDGET 2016
III. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT
IV. BESLUIT

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2016

INHOUD
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Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur voor de komende zes jaar. Het budget 
concretiseert deze langetermijnvisie naar de korte termijn. Het budget is dus een volgende fase in 
dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan van het meerjarenplan, 
maar er naadloos op moeten aansluiten. 

Deze aansluiten is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de actieplannen 
in het budget vertaalt worden in concrete acties die het bestuur dat jaar zal ondernemen om de  
beleidsdoelstellingen te realiseren. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat 
op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul (= toestandsevenwicht) en 
als de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan 
de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel 
evenwicht). 

Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden. 
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BELEIDSNOTA BIJ HET BUDGET 2016
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Er werd geopteerd om geen afzonderlijke beleidsnota op te maken voor 2016. De strategische nota 
die onderdeel vormt van het meerjarenplan tekent de richting voor de komende jaren uit (2016-
2021), waarvan 2016 het eerste werkingsjaar vormt. 

Het meerjarenplan is het basisdocument dat in de komende jaren verder zal geconcretiseerd worden 
in een beleidsnota met beleidsintenties en acties per werkingsjaar. In de strategische nota van het 
MJP wordt illustratief verwezen naar acties die in 2016 zullen worden opgezet om de actieplannen 
en de globale beleidsdoelstellingen te realiseren.

In de toelichting van de beleidsnota 2016 (zie toelichting budget – overzicht acties) worden de  
beleidsdoelstellingen en actieplannen geconcretiseerd voor 2016 en in acties weergegeven.
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FINANCIËLE NOTA BIJ HET BUDGET 2016
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I. UITGANGSPUNTEN BUDGET 2016

Het meerjarenplan (MJP) heeft, naast de beleidsfunctie, een belangrijke financiële planningsfunctie. 
Het schetst de financiële ontwikkelingen op langere termijn, duidt de financiële consequenties aan 
van de gemaakte beleidskeuzes.

Het budget 2016 moet inhoudelijk en financieel aansluiten bij het meerjarenplan.

Bij de opmaak van het budget wordt de langetermijnvisie van het meerjarenplan (komende 6 jaar) 
geconcretiseerd naar de korte termijn (komende jaar).

Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financieel 
boekjaar groter of gelijk is aan 0 en als de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar groter 
of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financieel boekjaar in het meerjarenplan.

II. FINANCIËLE BENADERING BUDGET 2016

Voor de financiële benadering van het budget 2016 verwijzen wij naar de financiële nota bij het MJP 
2016-2021 waar het budget 2016 deel van uitmaakt.

De opgelegde schema’s in bijlage zijn:
• Schema B1 Doelstellingenbudget
• Schema B2 Exploitatiebudget
• Schema B3 Investeringsenveloppe
• Schema B4 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
• Schema B5 Liquiditeitenbudget
• Schema TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
• Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget
• Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
• Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
• Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget

III. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (SCHEMA M2)

Besturen moeten via het liquiditeitenbudget het bewijs leveren dat ze financieel in evenwicht zijn. 
Het resultaat op kasbasis moet voor 2016 (binnen het meerjarenplan) groter of gelijk zijn aan 0 
(schema B5 en TB5).

Het toestandsevenwicht betekent dat voor elk jaar van de planningsperiode het resultaat op kasba-
sis positief moet zijn, rekening houdend met een eventueel saldo van de vorige jaren. Dat resultaat 
op kasbasis is het budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Dit zijn de middelen 
die men bewust niet uitgeeft maar voorbestemt voor bepaalde toekomstige uitgaven. 

Het budgettaire resultaat is dan weer de som van alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven, en 
verhoogd met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het voorbije jaar. 

Het Zorgbedrijf toont via het liquiditeitenbudget 2016 aan dat het resultaat op kasbasis positief is en 
eindigt op € 1.879.899.
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IV. BESLUIT

Het Zorgbedrijf maakt het Budget 2016 op volgens de schema’s van de BBC. 

Het budget sluit inhoudelijk en financieel aan bij het meerjarenplan waarbij de lange termijn visie van 
het meerjarenplan (komende 6 jaar) wordt geconcretiseerd naar de korte termijn, het komende jaar.

Financieel past het budget in het aangepast meerjarenplan door het voldoen aan onderstaande 2 
voorwaarden:

• het Zorgbedrijf toont via het liquiditeitenbudget 2016 aan dat het resultaat op kasbasis positief 
is en eindigt op € 1.879.899. Het Zorgbedrijf heeft immers een minimum van € 1.000.000 werk-
kapitaal nodig. Via het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar wordt voldoende 
werkkapitaal voorzien in het Zorgbedrijf evenals € 2.000.000 voor toekomstige investeringen en 
€ 1.176.906 voor het saldo eindeopstalvergoeding van de serviceflats in 2029, bestemd uit het 
overschot van de rekening 2014.

• de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar 2016 is gelijk aan de autofinancierings-
marge van hetzelfde financieel boekjaar in het meerjarenplan en eindigt op € 1.260.754. Deze 
marge is absoluut vereist omdat de komende jaren nog belangrijke, in 2015 door de Raad 
van Beheer reeds goedgekeurde, investeringsprojecten moeten uitgevoerd worden zoals Ter  
Berken, St. Henricus masterplan en opvangpools Kindzorg. Anderzijds, op het vlak van  
exploitatie, nemen de uitgebate plaatsen in onze woonzorgcentra met 40 eenheden toe.  
Daarnaast is enige beleidsruimte voor nieuwe initiatieven, die zowel inhoudelijk als financieel de 
lange termijn doelstellingen van het Zorgbedrijf ten goede komen, ook aangewezen.
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De toelichting bij het budget 2016 van Zorgbedrijf Roeselare omvat volgende documenten:

• Een overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen, met daarbij een selectie van ac-
ties die in 2016 gepland zijn.

• De financiële toestand: hierin wordt informatie gegeven over de toestand van het financieel 
evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan.

• Het doelstellingenbudget (B1)
• Het exploitatiebudget (B2)
• Het investeringsbudget (B3 en B4)
• Het liquiditeitenbudget (B5)
• Het exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
• De evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
• De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
• De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
• De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
• Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden 

opgenomen
• Lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen
• Lijst met de nominatief toegekende subsidies
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OVERZICHT ACTIES 2016
FINANCIËLE TOESTAND
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Overzicht acties

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

Beleidsdomein Zorgbedrijf
Beleidsdoelstelling D-12

We organiseren een kwaliteitsvolle dienst- en zorgverlening waarbij onze klanten tevreden zijn 
en betrokken worden.

• Actieplan AP-57: Verhogen van de inspraak- en participatiemogelijkheden van klanten

GEPLANDE ACTIES:

ACT-638 Tevredenheidsmeting Kindzorg

• Actieplan AP-58: Uitbouwen van een klantvriendelijk onthaal

GEPLANDE ACTIES:

ACT-562 Onthaal Gasthuisstraat (enkel ZBR) optimaliseren

ACT-567 Onthaal dienstencentra en thuiszorg optimaliseren

• Actieplan AP-59: Versterken van de klantgerichte, toegankelijke en inclusieve dienstverlening

GEPLANDE ACTIES:

ACT-530 Oprichting dienst thuisverpleging

• Actieplan AP-60: Verhogen van de kwaliteit en instaan voor een goed beheer van het patrimonium 
(infrastructuur)

GEPLANDE ACTIES:

ACT-493 SH - Uitwerken Masterplan Sint-Henricus

ACT-553 Aankoop nieuwbouw Pinochio en realisatie verhuis De Nestel naar 't Zonneke

ACT-604 TB  - Vernieuwen van de afdelingskeukens in WZC Ter Berken

ACT-605 TB - Grote onderhoudswerken wzc Ter Berken fase I

ACT-610 TE - Vernieuwen keuken DC Ten Elsberge

ACT-611 TB - herconditioneren van WZC Ter Berken

ACT-612 WD - Herconditioneren van WZC De Waterdam

 
Beleidsdoelstelling D-13

We voeren een daadkrachtig beleid, ook afgestemd op kwetsbare personen

• Actieplan AP-61: Inzetten op zorg voor kwetsbare groepen

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar

• Actieplan AP-62: Versterken van het strategisch (zorg)beleid

GEPLANDE ACTIES:

ACT-621 Uitwerken strategisch plan dienst voor onthaalouders

• Actieplan AP-63: Inzetten op de versterking van samenwerkingsmogelijkheden in functie van zorg voor 
kwetsbare groepen (expertise intern/extern)

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar
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Overzicht acties

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

• Actieplan AP-64: Proactief inzetten op zorgverlening t.a.v. nieuwe (potentiële) klanten- of zorggroepen

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar

 
Beleidsdoelstelling D-14

We zorgen² voor medewerkers die instaan voor een wendbare organisatie en goesting hebben 
om samen resultaten te behalen.

• Actieplan AP-65: Sterker profileren als aantrekkelijke en zorgende werkgever

GEPLANDE ACTIES:

ACT-497 Uitvoeren van een loonstudie in functie van een systematisch remuneratiebeleid met als referentiepunt de 
private vzw sector.

• Actieplan AP-66: Versterken van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar

• Actieplan AP-67: Stimuleren welzijn medewerkers

GEPLANDE ACTIES:

ACT-533 Opzetten van een welzijnsbeleid voor medewerkers met specifieke aandacht voor ziekteverzuim.

ACT-694 Herevaluatie van de risicofuncties binnen Zorgbedrijf

• Actieplan AP-68: Versterken van de autonomie en talenten van medewerkers en teams om hun werk te 
organiseren en resultaten te behalen

GEPLANDE ACTIES:

ACT-537 Opzetten van een geoptimalisserd onthaaltraject voor nieuwe leidinggevenden en medewerkers

 
Beleidsdoelstelling D-15

We streven naar een financieel gezond bedrijf door ieder jaar ons financieel resultaat conform 
de beheersovereenkomst

• Actieplan AP-69: Actief zoeken naar nieuwe financieringsbronnen en versterkte aandacht hebben voor 
opbrengstenoptimalisatie en kostenreductie

GEPLANDE ACTIES:

ACT-576 Optimaliseren van het liquiditeitenbeheer

• Actieplan AP-70: Versterken van de cultuur van financieel bewust handelen

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar
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Overzicht acties

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

Beleidsdoelstelling D-16

We verhogen de efficiëntie door processen maximaal te vereenvoudigen

• Actieplan AP-71: Streven naar een leane organisatie

GEPLANDE ACTIES:

ACT-552 Voorraadbeheersysteem implementeren voor operationele en ondersteunende diensten

ACT-566 Medicatie processen in kaart brengen en optimaliseren

• Actieplan AP-72: Sterk inzetten op de digitalisatie en automatisatie van processen

GEPLANDE ACTIES:

ACT-478 Tjek

ACT-543 Uitrol Cerussa Mobile

ACT-544 Uitwerken van een digitaal uitleensysteem voor de Speelotheek

ACT-563 Optimaliseren werking dienst aankopen en economaat

ACT-564 Procedure bestelflow en inkomende facturatie optimaliseren

ACT-577 E-procurement implementeren

 
Beleidsdoelstelling D-17

We verankeren duurzaamheid onder meer door onze ecologische voetafdruk jaar na jaar te 
verminderen

• Actieplan AP-73: De ecogedachte en het ecoteam structureel verankeren in de organisatie

GEPLANDE ACTIES:

ACT-681 Realiseren van actieplan ecoteam 2016

• Actieplan AP-74: Stimuleren van duurzame mobiliteit bij de medewerkers

GEPLANDE ACTIES:

ACT-645 Implementatie S.T.O.P.-project

• Actieplan AP-75: Streven naar een energievriendelijke, papier- en afvalarme organisatie

GEPLANDE ACTIES:

ACT-491 COG - Aankoop alternatieve methode/middel i.f.v. onkruidbestrijding (vb. infrarood-onkruidbrander)

ACT-565 eInvoicing & domiciliëring Kindzorg

 
Beleidsdoelstelling D-18

We communiceren actief in een dialoog met medewerkers, (potentiële) klanten en andere 
belanghebbenden.

• Actieplan AP-76: Versterken van de interne communicatie met medewerkers en tussen de diensten en 
functiegroepen

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar
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Overzicht acties

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

• Actieplan AP-77: Realiseren van een grotere bekendheid van de organisatie en de verschillende soorten 
dienstverlening extern

GEPLANDE ACTIES:

ACT-534 Ontwikkeling nieuwe website Zorgbedrijf

ACT-535 Externe profilering Zorgbedrijf Roeselare

 
Beleidsdoelstelling D-19

We creëren toegevoegde waarde door vernieuwende projecten in de sector en gericht samen 
te werken.

• Actieplan AP-78: Inzetten op innovatie door vernieuwende projecten op te zetten in de sector

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar

• Actieplan AP-79: Bestendigen en verhogen van de samenwerking met diverse stakeholders (vzw-sector, 
de stad en andere stakeholders)

GEPLANDE ACTIES:

ACT-560 ICT Synergie

ACT-571 Opstarten van woonassistentie TROCHUS

ACT-620 Implementatie Tovertuin

ACT-625 Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met scholen in functie van opvang schoolgaande kinderren

ACT-696 Onderzoeken van en inzetten op potentiële regionale of intergemeentelijke samenwerkingsmogelijkheden en -
opportuniteiten

• Actieplan AP-80: Inzetten op een versterkte interne samenwerking overheen de entiteiten

GEPLANDE ACTIES:

geen bijkomende acties gepland voor dit jaar
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Budget - Financiële toestand

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

Resultaat op kasbasis budget 2016
meerjarenplan 

2016
verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.855.828 1.855.828 0

A. Uitgaven 41.172.893 41.172.893 0

B. Ontvangsten 43.028.721 43.028.721 0

1.a. Belastingen en boetes    

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 8.059.075 8.059.075 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar    

2. Overige 34.969.646 34.969.646 0

II. Investeringsbudget (B-A) -2.600.931 -2.600.931 0

A. Uitgaven 3.752.666 3.752.666 0

B. Ontvangsten 1.151.735 1.151.735 0

III. Andere (B-A) -1.657.954 -1.657.954 0

A. Uitgaven 1.657.954 1.657.954 0

1. Aflossing financiële schulden 1.657.954 1.657.954 0
a. Periodieke aflossingen 1.657.954 1.657.954 0

b. Niet-periodieke aflossingen    

2. Toegestane leningen    

3. Overige transacties    
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten    

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen    

B. Ontvangsten    

1. Op te nemen leningen en leasings    

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden    
a. Periodieke terugvorderingen    

b. Niet-periodieke terugvorderingen    

3. Overige transacties    
a. Borgtochten ontvangen in contanten    

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen    

c. Schenkingen, andere dan de opgenomen onder deel I en II    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.403.057 -2.403.057 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.456.556 7.456.556 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.053.499 5.053.499 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.173.600 3.173.600 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 471.170 471.170 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 2.702.430 2.702.430 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.879.899 1.879.899 0
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Budget - Financiële toestand
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Autofinancieringsmarge budget 2016 meerjarenplan 
2016

verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.101.947 3.101.947 0

A. Exploitatieontvangsten 43.028.721 43.028.721 0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 39.926.774 39.926.774 0

1. Exploitatie-uitgaven -41.172.893 -41.172.893 0

2. Nettokosten van de schulden 1.246.119 1.246.119 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.841.193 1.841.193 0

A. Netto-aflossingen van schulden 595.074 595.074 0

B. Nettokosten van schulden 1.246.119 1.246.119 0

Autofinancieringsmarge (I-II) 1.260.754 1.260.754 0
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Budget: B1 - Doelstellingenbudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

uitgaven inkomsten saldo

Algemene Financiering 2.908.023 10.254.550 7.346.527

Prioritaire beleidsdoelstellingen    
Exploitatie    

Investering    

Andere    

Overig beleid 2.908.023 10.254.550 7.346.527
Exploitatie 1.250.069 9.191.670 7.941.601

Investering  1.062.880 1.062.880

Andere 1.657.954  -1.657.954

Zorgbedrijf 43.675.490 33.925.906 -9.749.584

Prioritaire beleidsdoelstellingen    
Exploitatie    

Investering    

Andere    

Overig beleid 43.675.490 33.925.906 -9.749.584
Exploitatie 39.922.824 33.837.051 -6.085.773

Investering 3.752.666 88.855 -3.663.811

Andere    

Totalen 46.583.513 44.180.456 -2.403.057
Exploitatie 41.172.893 43.028.721 1.855.828

Investering 3.752.666 1.151.735 -2.600.931

Andere 1.657.954  -1.657.954
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B2 - Exploitatiebudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

uitgaven inkomsten saldo

Algemene Financiering 1.250.069 9.191.670 7.941.601

Zorgbedrijf 39.922.824 33.837.051 -6.085.773

Totalen 41.172.893 43.028.721 1.855.828
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INVESTERINGSBUDGET
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B3 - De investeringsenveloppe

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

IE-4: Enveloppe Zorg Algemene financiering Algemene Financiering (overig beleid)

DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbintenis-

kredieten
Transactie-kredieten

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 6.377.280 1.062.880 1.062.880 1.062.880 1.062.880 1.062.880 1.062.880

TOTAAL ONTVANGSTEN 6.377.280 1.062.880 1.062.880 1.062.880 1.062.880 1.062.880 1.062.880

IE-5: Enveloppe Zorg > Overig beleid Zorgbedrijf (overig beleid)

DEEL 1: UITGAVEN
Verbintenis-

kredieten
Transactie-kredieten

2016 2017 2018 2019

II. Investeringen in materiële vaste activa 10.893.907 3.467.102 4.126.095 2.300.710 1.000.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.893.907 3.467.102 4.126.095 2.300.710 1.000.000

1. Terreinen en gebouwen 8.061.143 2.464.338 3.496.095 1.700.710 400.000

3. Roerende goederen 2.832.764 1.002.764 630.000 600.000 600.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 453.064 285.564 102.500 65.000  

TOTAAL UITGAVEN 11.346.971 3.752.666 4.228.595 2.365.710 1.000.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN
Verbintenis-

kredieten
Transactie-kredieten

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 533.130 88.855 88.855 88.855 88.855 88.855 88.855

TOTAAL ONTVANGSTEN 533.130 88.855 88.855 88.855 88.855 88.855 88.855
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B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
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uitgaven inkomsten saldo

Algemene Financiering  1.062.880 1.062.880

Zorgbedrijf 3.752.666 88.855 -3.663.811

Totalen 3.752.666 1.151.735 -2.600.931
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B5 - Het liquiditeitenbudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

RESULTAAT OP KASBASIS budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.855.828

A. Uitgaven 41.172.893

B. Ontvangsten 43.028.721

1.a. Belastingen en boetes  

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 8.059.075

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar  

2. Overige 34.969.646

II. Investeringsbudget (B-A) -2.600.931

A. Uitgaven 3.752.666

B. Ontvangsten 1.151.735

III. Andere (B-A) -1.657.954

A. Uitgaven 1.657.954

1. Aflossing financiële schulden 1.657.954
a. Periodieke aflossingen 1.657.954

b. Niet-periodieke aflossingen  

2. Toegestane leningen  

3. Overige transacties  
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten  

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen  

B. Ontvangsten  

1. Op te nemen leningen en leasings  

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden  
a. Periodieke terugvorderingen  

b. Niet-periodieke terugvorderingen  

3. Overige transacties  
a. Borgtochten ontvangen in contanten  

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen  

c. Schenkingen, andere dan de opgenomen onder deel I en II  

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.403.057

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.456.556

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.053.499

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.173.600

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 471.170

B. Bestemde gelden voor investeringen 2.702.430

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen  

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.879.899
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B5 - Het liquiditeitenbudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

Bestemde gelden bedrag op 1/1 mutatie bedrag op 31/12

I. Exploitatie  471.170 471.170

- Provisie pensioenen contractuelen  471.170 471.170

II. Investeringen  2.702.430 2.702.430

- Serviceflats - Subsidies  462.644 462.644

- Gebruikstoelage WZC De Zilverberg en De Waterdam  1.062.880 1.062.880

- Serviceflats - Saldo eindeopstalvergoeding  1.176.906 1.176.906

III. Andere verrichtingen    

Totaal bestemde gelden  3.173.600 3.173.600
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TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

code Totaal
Algemene 

Financiering
Zorgbedrijf

I. Uitgaven  41.172.893 1.250.069 39.922.824

A. Operationele uitgaven  39.920.270  39.920.270

1. Goederen en diensten 60/1 9.425.231  9.425.231

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 30.434.765  30.434.765

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648    

4. Toegestane werkingssubsidies 649    

5. Andere operationele uitgaven 640/7 60.274  60.274

B. Financiële uitgaven 65 1.252.623 1.250.069 2.554

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694    

II. Ontvangsten  43.028.721 9.191.670 33.837.051

A. Operationele ontvangsten  43.003.558 9.187.670 33.815.888

1. Ontvangsten uit de werking 70 28.392.345 1.128.595 27.263.750

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73    

3. Werkingssubsidies 740 14.611.208 8.059.075 6.552.133

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748    

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 5  5

B. Financiële ontvangsten 75 25.163 4.000 21.163

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794    

III. Saldo 1.855.828 7.941.601 -6.085.773
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TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

code
Jaarrekening 

2014
Budget 2015 Budget 2016

I. Uitgaven    41.172.893

A. Operationele uitgaven    39.920.270

1. Goederen en diensten 60/1   9.425.231

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62   30.434.765

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648    

4. Toegestane werkingssubsidies 649    

5. Andere operationele uitgaven 640/7   60.274

B. Financiële uitgaven 65   1.252.623

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694    

II. Ontvangsten    43.028.721

A. Operationele ontvangsten    43.003.558

1. Ontvangsten uit de werking 70   28.392.345

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73    
a. Aanvullende belastingen     

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300    

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301    

- Andere aanvullende belastingen 7302/9    

b. Andere belastingen     

3. Werkingssubsidies 740   14.611.208
a. Algemene werkingssubsidies    14.590.808

- Gemeente- of provinciefonds 7400    

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401   8.059.075

- Overige algemene werkingssubsidies 7402/4   6.531.733

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9   20.400

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748    

5. Andere operationele ontvangsten 742/7   5

B. Financiële ontvangsten 75   25.163

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794    

III. Saldo   1.855.828
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TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

DEEL 1: UITGAVEN code Totaal
Algemene 

Financiering
Zorgbedrijf

I. Investeringen in financiële vaste activa     

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280    

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281    

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282    

D. OCMW-verenigingen 283    

E. Andere financiële vaste activa 284/8    

II. Investeringen in materiële vaste activa  3.467.102  3.467.102

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa  3.467.102  3.467.102

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.464.338  2.464.338

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8    

3. Roerende goederen 23/4 1.002.764  1.002.764

4. Leasing en soortgelijke rechten 25    

5. Erfgoed 27    

B. Overige materiële vaste activa     

1. Onroerende goederen 260/4    

2. Roerende goederen 265/9    

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906    

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 285.564  285.564

IV. Toegestane investeringssubsidies 664    

TOTAAL UITGAVEN -3.752.666  -3.752.666
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TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
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DEEL 2: ONTVANGSTEN code Totaal
Algemene 

Financiering
Zorgbedrijf

I. Verkoop van financiële vaste activa     

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280    

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281    

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282    

D. OCMW-verenigingen 283    

E. Andere financiële vaste activa 284/8    

II. Verkoop van materiële vaste activa     

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa     

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9    

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8    

3. Roerende goederen 23/4    

4. Leasing en soortgelijke rechten 25    

5. Erfgoed 27    

B. Overige materiële vaste activa     

1. Onroerende goederen 260/4    

2. Roerende goederen 265/9    

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176    

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21    

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 1.151.735 1.062.880 88.855

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.151.735 1.062.880 88.855
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TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

DEEL 1: UITGAVEN code
Jaarrekening 

2014
Budget 2015 Budget 2016

I. Investeringen in financiële vaste activa     

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280    

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281    

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282    

D. OCMW-verenigingen 283    

E. Andere financiële vaste activa 284/8    

II. Investeringen in materiële vaste activa    3.467.102

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa    3.467.102

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9   2.464.338

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8    

3. Roerende goederen 23/4   1.002.764

4. Leasing en soortgelijke rechten 25    

5. Erfgoed 27    

B. Overige materiële vaste activa     

1. Onroerende goederen 260/4    

2. Roerende goederen 265/9    

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906    

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21   285.564

IV. Toegestane investeringssubsidies 664    

TOTAAL UITGAVEN   3.752.666
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TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN code
Jaarrekening 

2014
Budget 2015 Budget 2016

I. Verkoop van financiële vaste activa     

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280    

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281    

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282    

D. OCMW-verenigingen 283    

E. Andere financiële vaste activa 284/8    

II. Verkoop van materiële vaste activa     

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa     

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9    

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8    

3. Roerende goederen 23/4    

4. Leasing en soortgelijke rechten 25    

5. Erfgoed 27    

B. Overige materiële vaste activa     

1. Onroerende goederen 260/4    

2. Roerende goederen 265/9    

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176    

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21    

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 
4951/2

  1.151.735

TOTAAL ONTVANGSTEN   1.151.735
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TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

RESULTAAT OP KASBASIS code
Jaarrekening 

2014
Budget 2015 Budget 2016

I. Exploitatiebudget (B-A)    1.855.828

A. Uitgaven    41.172.893

B. Ontvangsten    43.028.721

1.a. Belastingen en boetes     

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    8.059.075

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar     

2. Overige    34.969.646

II. Investeringsbudget (B-A)    -2.600.931

A. Uitgaven    3.752.666

B. Ontvangsten    1.151.735

III. Andere (B-A)    -1.657.954

A. Uitgaven    1.657.954

1. Aflossing financiële schulden    1.657.954
a. Periodieke aflossingen 421/4   1.657.954

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4    

2. Toegestane leningen 2903/4    

3. Overige transacties     
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780    

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905    

B. Ontvangsten     

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4    

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     
a. Periodieke terugvorderingen 4953/4    

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4    

3. Overige transacties     
a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780    

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959    

c. Schenkingen, andere dan de opgenomen onder deel I en II 102    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)    -2.403.057

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar    7.456.556

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)    5.053.499

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)    3.173.600

A. Bestemde gelden voor de exploitatie    471.170

B. Bestemde gelden voor investeringen    2.702.430

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen     

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)    1.879.899
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TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016

Bestemde gelden code
Jaarrekening 

2014
Budget 2015 Budget 2016

I. Exploitatie    -471.170

1. Provisie pensioenen contractuelen 090103   -471.170

II. Investeringen    -2.702.430

1. Serviceflats - Subsidies 090201   -462.644

2. Gebruikstoelage WZC De Zilverberg en De Waterdam 090202   -1.062.880

3. Serviceflats - Saldo eindeopstalvergoeding 090206   -1.176.906

III. Andere verrichtingen     

Totaal bestemde gelden   -3.173.600
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LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, 
LEVERINGEN EN DIENSTEN

LIJST MET DE DADEN VAN BESCHIKKING
LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE 

SUBSIDIES
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Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

nihil

Lijst met daden van beschikking

nihil

Lijst met de nominatief toegekende subsidies

nihil

Zorgbedrijf Roeselare / Budget 2016
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Vastgesteld door de Algemene Vergadering op de zitting van 
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