Begrotingsomzendbrief 2023
Schema van de nota inzake het algemeen beleid

1. Evolutie van de gemeentelijke bijdrage
1.1 Totaal van minstens de laatste vijf jaar.
1.2 Totaal van het lopende jaar met commentaar op de voornaamste keuzen die werden
gemaakt of zullen worden gemaakt.
1.3 Het totaal van de begroting van volgend jaar met uitleg van de verhoging of vermindering
van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het lopende jaar. De nieuwe
begrotingsopties moeten hernomen worden en de financiële gevolgen ervan berekend
evenals de verhogingen waarop niet kan besnoeid worden. (indexering van de totale
loonsom, toekenning van biënnales,…)
2. Personeelslasten
2.1. Vergelijkende tabel van de personeelslasten per functie met aanduiding van de cijfers
i.v.m. de rekening 2019, 2020 en 2021 samen met de begrotingen 2022 en 2023.
Er moet uitleg gegeven worden over begrotingsvoorzieningen voor 2022, de verhogingen
door toepassing van het financiële statuut (kostprijs), de loonindexering en de nieuwe
aanwervingen voor het komende jaar.
3. Leningslasten
Vereist een voorstelling per functie.
Er dient een vergelijking te worden gemaakt over drie jaar met herneming van de cijfers van
de laatst gekende rekeningen en ook de cijfers van de initiële en gewijzigde begroting van
het lopende jaar en de begroting 2023.
4. Exploitatiedienst
4.1 De evolutie van de grote groepen van ontvangsten.
4.2 De evolutie van de grote groepen van uitgaven.
Zowel de nieuwigheden als de begrotingsartikelen waarvan de bedragen aanzienlijk afwijken
van vorig jaar moeten hier duidelijk becommentarieerd worden.
In de commentaar wordt ook het gevoerde beleid van het centrum uitgelegd.
5. Investeringsdienst
Zoals voor de exploitatiedienst, moet de analyse per functie gegeven worden en altijd in de
volgorde van de functies uit de functionele en economische indeling.
Het accent moet niet alleen gelegd worden op de financiële impact van de betrokken
begroting, maar op de gevolgen ervan op langere termijn en de komende jaren.
De financieringsmiddelen moeten gepreciseerd worden hetzij door de exploitatiedienst,
vervreemding van het patrimonium, lening of andere.

