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Gemeente Lummen (Gemeenteplein 13, 3560 Lummen)
OCMW Lummen (0212195022) (Gemeenteplein 13 , 3560 Lummen)

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000002 - AP1.1 Het
uitbouwen van een
gezellig centrum met
meer handelaars,
aantrekkelijk voor zowel
Lummenar

AC000137 - A1.1.2 Het
beeld van een
aantrekkelijk en gezellig
Lummens centrum
uitdragen naar inwoners
en bezoek

MJP001580 -
Informatica-handel en
middenstand

6130130/1/0500/ AMJP000764 -
Sensibiliseringsacties
met het oog op veilig
winkelen in coronatijden.
Het omvormen van het
huidige systeem van
geschenkbonnen naar
een digitaal systeem met
kaart

2021 0,00 9.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000002 - AP1.1 Het
uitbouwen van een
gezellig centrum met
meer handelaars,
aantrekkelijk voor zowel
Lummenar

AC000137 - A1.1.2 Het
beeld van een
aantrekkelijk en gezellig
Lummens centrum
uitdragen naar inwoners
en bezoek

MJP001580 -
Informatica-handel en
middenstand

6130130/1/0500/ AMJP000764 -
Sensibiliseringsacties
met het oog op veilig
winkelen in coronatijden.
Het omvormen van het
huidige systeem van
geschenkbonnen naar
een digitaal systeem met
kaart

2022 0,00 1.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000002 - AP1.1 Het
uitbouwen van een
gezellig centrum met
meer handelaars,
aantrekkelijk voor zowel
Lummenar

AC000137 - A1.1.2 Het
beeld van een
aantrekkelijk en gezellig
Lummens centrum
uitdragen naar inwoners
en bezoek

MJP001580 -
Informatica-handel en
middenstand

6130130/1/0500/ AMJP000764 -
Sensibiliseringsacties
met het oog op veilig
winkelen in coronatijden.
Het omvormen van het
huidige systeem van
geschenkbonnen naar
een digitaal systeem met
kaart

2023 0,00 1.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000002 - AP1.1 Het
uitbouwen van een
gezellig centrum met
meer handelaars,
aantrekkelijk voor zowel
Lummenar

AC000137 - A1.1.2 Het
beeld van een
aantrekkelijk en gezellig
Lummens centrum
uitdragen naar inwoners
en bezoek

MJP001580 -
Informatica-handel en
middenstand

6130130/1/0500/ AMJP000764 -
Sensibiliseringsacties
met het oog op veilig
winkelen in coronatijden.
Het omvormen van het
huidige systeem van
geschenkbonnen naar
een digitaal systeem met
kaart

2024 0,00 1.500,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000002 - AP1.1 Het
uitbouwen van een
gezellig centrum met
meer handelaars,
aantrekkelijk voor zowel
Lummenar

AC000137 - A1.1.2 Het
beeld van een
aantrekkelijk en gezellig
Lummens centrum
uitdragen naar inwoners
en bezoek

MJP001580 -
Informatica-handel en
middenstand

6130130/1/0500/ AMJP000764 -
Sensibiliseringsacties
met het oog op veilig
winkelen in coronatijden.
Het omvormen van het
huidige systeem van
geschenkbonnen naar
een digitaal systeem met
kaart

2025 0,00 1.500,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000003 - AP1.3
Blijven inzetten op de
creatie van
werkgelegenheid en een
verhoging van de
tewerkstellingsgraa

AC000267 - A1.3.1 Het
verantwoorden van de
subsidiëring van tijdelijke
werkervaringstrajecten,
(VDAB-TWE01)

MJP000489 - Bijdrage
voor prest.
Trajectbegeleiding

6490782/1/0904/ AMJP000749 - Emino
tewerkstelling Art.60

2021 5.210,00 2.790,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000003 - AP1.3
Blijven inzetten op de
creatie van
werkgelegenheid en een
verhoging van de
tewerkstellingsgraa

AC000267 - A1.3.1 Het
verantwoorden van de
subsidiëring van tijdelijke
werkervaringstrajecten,
(VDAB-TWE01)

MJP000489 - Bijdrage
voor prest.
Trajectbegeleiding

6490782/1/0904/ AMJP000749 - Emino
tewerkstelling Art.60

2022 5.210,00 2.790,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000003 - AP1.3
Blijven inzetten op de
creatie van
werkgelegenheid en een
verhoging van de
tewerkstellingsgraa

AC000267 - A1.3.1 Het
verantwoorden van de
subsidiëring van tijdelijke
werkervaringstrajecten,
(VDAB-TWE01)

MJP000489 - Bijdrage
voor prest.
Trajectbegeleiding

6490782/1/0904/ AMJP000749 - Emino
tewerkstelling Art.60

2023 5.210,00 2.790,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000003 - AP1.3
Blijven inzetten op de
creatie van
werkgelegenheid en een
verhoging van de
tewerkstellingsgraa

AC000267 - A1.3.1 Het
verantwoorden van de
subsidiëring van tijdelijke
werkervaringstrajecten,
(VDAB-TWE01)

MJP000489 - Bijdrage
voor prest.
Trajectbegeleiding

6490782/1/0904/ AMJP000749 - Emino
tewerkstelling Art.60

2024 5.210,00 2.790,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000001 - BD1  De
creatie van een gezellig
Lummen dat uitnodigt
tot ondernemen, werken
en bezoeken

AP000003 - AP1.3
Blijven inzetten op de
creatie van
werkgelegenheid en een
verhoging van de
tewerkstellingsgraa

AC000267 - A1.3.1 Het
verantwoorden van de
subsidiëring van tijdelijke
werkervaringstrajecten,
(VDAB-TWE01)

MJP000489 - Bijdrage
voor prest.
Trajectbegeleiding

6490782/1/0904/ AMJP000749 - Emino
tewerkstelling Art.60

2025 5.210,00 2.790,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001579 -
Technische kosten-
overig afval-en
materialenbeheer

6130140/1/0309/ AMJP000763 - Grond
van grachtenruimen,
grondwerken mag niet
meer opgeslaan worden
op eigen terreinen, dient
rechtstreeks naar een
verwerker afgevoerd te
worden

2021 0,00 30.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001579 -
Technische kosten-
overig afval-en
materialenbeheer

6130140/1/0309/ AMJP000763 - Grond
van grachtenruimen,
grondwerken mag niet
meer opgeslaan worden
op eigen terreinen, dient
rechtstreeks naar een
verwerker afgevoerd te
worden

2022 0,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001579 -
Technische kosten-
overig afval-en
materialenbeheer

6130140/1/0309/ AMJP000763 - Grond
van grachtenruimen,
grondwerken mag niet
meer opgeslaan worden
op eigen terreinen, dient
rechtstreeks naar een
verwerker afgevoerd te
worden

2023 0,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001579 -
Technische kosten-
overig afval-en
materialenbeheer

6130140/1/0309/ AMJP000763 - Grond
van grachtenruimen,
grondwerken mag niet
meer opgeslaan worden
op eigen terreinen, dient
rechtstreeks naar een
verwerker afgevoerd te
worden

2024 0,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001579 -
Technische kosten-
overig afval-en
materialenbeheer

6130140/1/0309/ AMJP000763 - Grond
van grachtenruimen,
grondwerken mag niet
meer opgeslaan worden
op eigen terreinen, dient
rechtstreeks naar een
verwerker afgevoerd te
worden

2025 0,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001575 -
Technische kosten-
klimaat en energie

6130140/1/0350/ AMJP000723 - Project
op wielekes-aankoop
fietsen

2021 0,00 1.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001575 -
Technische kosten-
klimaat en energie

6130140/1/0350/ AMJP000723 - Project
op wielekes-aankoop
fietsen

2022 0,00 1.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001575 -
Technische kosten-
klimaat en energie

6130140/1/0350/ AMJP000723 - Project
op wielekes-aankoop
fietsen

2023 0,00 1.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001575 -
Technische kosten-
klimaat en energie

6130140/1/0350/ AMJP000723 - Project
op wielekes-aankoop
fietsen

2024 0,00 1.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001575 -
Technische kosten-
klimaat en energie

6130140/1/0350/ AMJP000723 - Project
op wielekes-aankoop
fietsen

2025 0,00 1.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000052 -
Technische
kosten/Groene ruimte

6130140/1/0680/ AMJP000727 - Vergeten
toe te voegen bij opmaak
budget

2021 0,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000052 -
Technische
kosten/Groene ruimte

6130140/1/0680/ AMJP000727 - Vergeten
toe te voegen bij opmaak
budget

2022 0,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000052 -
Technische
kosten/Groene ruimte

6130140/1/0680/ AMJP000727 - Vergeten
toe te voegen bij opmaak
budget

2023 0,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000052 -
Technische
kosten/Groene ruimte

6130140/1/0680/ AMJP000727 - Vergeten
toe te voegen bij opmaak
budget

2024 0,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000052 -
Technische
kosten/Groene ruimte

6130140/1/0680/ AMJP000727 - Vergeten
toe te voegen bij opmaak
budget

2025 0,00 15.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000054 -
Groenonderhoud/Groene
ruimte

6130500/1/0680/ AMJP000726 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2021 57.350,00 165.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000054 -
Groenonderhoud/Groene
ruimte

6130500/1/0680/ AMJP000726 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2022 58.497,00 165.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000054 -
Groenonderhoud/Groene
ruimte

6130500/1/0680/ AMJP000726 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2023 59.667,00 165.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000054 -
Groenonderhoud/Groene
ruimte

6130500/1/0680/ AMJP000726 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2024 60.860,00 165.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP000054 -
Groenonderhoud/Groene
ruimte

6130500/1/0680/ AMJP000726 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2025 62.077,00 165.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001365 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - niet-
vastbenoemd
personeel/Groene ruimte

6202100/1/0680/ AMJP000724 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2021 403.880,00 -105.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001365 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - niet-
vastbenoemd
personeel/Groene ruimte

6202100/1/0680/ AMJP000724 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2022 413.654,93 -105.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001365 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - niet-
vastbenoemd
personeel/Groene ruimte

6202100/1/0680/ AMJP000724 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2023 424.479,02 -105.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001365 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - niet-
vastbenoemd
personeel/Groene ruimte

6202100/1/0680/ AMJP000724 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2024 434.826,69 -105.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001365 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - niet-
vastbenoemd
personeel/Groene ruimte

6202100/1/0680/ AMJP000724 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2025 446.087,49 -105.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001367 -
Werkgeversbijdragen
wettelijke verzekeringen
- niet vast benoemd
personeel/Groene ruimte

6212100/1/0680/ AMJP000725 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2021 108.702,82 -60.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001367 -
Werkgeversbijdragen
wettelijke verzekeringen
- niet vast benoemd
personeel/Groene ruimte

6212100/1/0680/ AMJP000725 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2022 111.351,97 -60.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001367 -
Werkgeversbijdragen
wettelijke verzekeringen
- niet vast benoemd
personeel/Groene ruimte

6212100/1/0680/ AMJP000725 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2023 114.236,09 -60.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001367 -
Werkgeversbijdragen
wettelijke verzekeringen
- niet vast benoemd
personeel/Groene ruimte

6212100/1/0680/ AMJP000725 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2024 117.040,52 -60.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001367 -
Werkgeversbijdragen
wettelijke verzekeringen
- niet vast benoemd
personeel/Groene ruimte

6212100/1/0680/ AMJP000725 -
Uitbesteding
groendonderhoud

2025 120.038,65 -60.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000014 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Ophalen
en verwerken van
huishoudelijk afval

6490500/1/0300/ AMJP000690 - Nieuw
cijfer Limburg.net email
27/10

2021 702.000,00 12.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000014 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Ophalen
en verwerken van
huishoudelijk afval

6490500/1/0300/ AMJP000690 - Nieuw
cijfer Limburg.net email
27/10

2022 702.000,00 12.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000014 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Ophalen
en verwerken van
huishoudelijk afval

6490500/1/0300/ AMJP000690 - Nieuw
cijfer Limburg.net email
27/10

2023 702.000,00 12.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000014 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Ophalen
en verwerken van
huishoudelijk afval

6490500/1/0300/ AMJP000690 - Nieuw
cijfer Limburg.net email
27/10

2024 702.000,00 12.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000014 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Ophalen
en verwerken van
huishoudelijk afval

6490500/1/0300/ AMJP000690 - Nieuw
cijfer Limburg.net email
27/10

2025 702.000,00 12.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP001583 -
Technische kosten-
ophalen en verwerken
huisvuil

6130140/1/0300/ AMJP000773 -
Uitbesteding ophaling
glas

2022 0,00 83.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP001583 -
Technische kosten-
ophalen en verwerken
huisvuil

6130140/1/0300/ AMJP000773 -
Uitbesteding ophaling
glas

2023 0,00 83.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000279 - A2.3.2 Het
nemen van specifieke
maatregelen in de strijd
tegen sluikstorten en
zwerfvuil

MJP001283 - technische
kosten

6130140/1/0329/ AMJP000766 - Vestal-
Plan

2021 0,00 5.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000279 - A2.3.2 Het
nemen van specifieke
maatregelen in de strijd
tegen sluikstorten en
zwerfvuil

MJP001283 - technische
kosten

6130140/1/0329/ AMJP000766 - Vestal-
Plan

2022 0,00 5.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000279 - A2.3.2 Het
nemen van specifieke
maatregelen in de strijd
tegen sluikstorten en
zwerfvuil

MJP001283 - technische
kosten

6130140/1/0329/ AMJP000766 - Vestal-
Plan

2023 0,00 5.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000160 - A2.3.3 Het
onderhouden en
uitbreiden van het
netwerk van mobiele en
andere camera's

MJP001442 -
Technische kosten -
Over elementen van
openbare orde en
veiligheid

6130140/1/0490/ AMJP000762 -
Infraroodcamera  huur

2020 0,00 2.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000160 - A2.3.3 Het
onderhouden en
uitbreiden van het
netwerk van mobiele en
andere camera's

MJP001442 -
Technische kosten -
Over elementen van
openbare orde en
veiligheid

6130140/1/0490/ AMJP000762 -
Infraroodcamera  huur

2021 0,00 2.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000008 - AP2.5 Het
verzekeren van een
Lummen dat ook het
welzijn van dieren
vooropstelt

AC000148 - A2.5.1 Bij
het nemen van
beslissingen ook de
impact op dierenwelzijn
aftoetsen

MJP001582 - technische
kosten/dierenbeschermin
g

6130140/1/0470/ AMJP000767 - Bij- en
vlindervriendelijke
inrichtingen

2021 0,00 5.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000008 - AP2.5 Het
verzekeren van een
Lummen dat ook het
welzijn van dieren
vooropstelt

AC000148 - A2.5.1 Bij
het nemen van
beslissingen ook de
impact op dierenwelzijn
aftoetsen

MJP001582 - technische
kosten/dierenbeschermin
g

6130140/1/0470/ AMJP000767 - Bij- en
vlindervriendelijke
inrichtingen

2022 0,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000017 - AP4.3 Het
verzekeren van
mobiliteitsoplossingen
voor iedere Lummenaar

AC000276 - A4.3.2 Het
aanbieden van een
mobiliteitsoplossing aan
zij die geen gebruik
kunnen maken van het
open

MJP000911 -
Autoverzekering

6120120/1/0951/ AMJP000748 -
Verzekering nieuw busje
personenvervoer

2021 556,00 1.900,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000017 - AP4.3 Het
verzekeren van
mobiliteitsoplossingen
voor iedere Lummenaar

AC000276 - A4.3.2 Het
aanbieden van een
mobiliteitsoplossing aan
zij die geen gebruik
kunnen maken van het
open

MJP000911 -
Autoverzekering

6120120/1/0951/ AMJP000748 -
Verzekering nieuw busje
personenvervoer

2022 563,00 1.900,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000017 - AP4.3 Het
verzekeren van
mobiliteitsoplossingen
voor iedere Lummenaar

AC000276 - A4.3.2 Het
aanbieden van een
mobiliteitsoplossing aan
zij die geen gebruik
kunnen maken van het
open

MJP000911 -
Autoverzekering

6120120/1/0951/ AMJP000748 -
Verzekering nieuw busje
personenvervoer

2023 570,00 1.900,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000017 - AP4.3 Het
verzekeren van
mobiliteitsoplossingen
voor iedere Lummenaar

AC000276 - A4.3.2 Het
aanbieden van een
mobiliteitsoplossing aan
zij die geen gebruik
kunnen maken van het
open

MJP000911 -
Autoverzekering

6120120/1/0951/ AMJP000748 -
Verzekering nieuw busje
personenvervoer

2024 577,00 1.900,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000017 - AP4.3 Het
verzekeren van
mobiliteitsoplossingen
voor iedere Lummenaar

AC000276 - A4.3.2 Het
aanbieden van een
mobiliteitsoplossing aan
zij die geen gebruik
kunnen maken van het
open

MJP000911 -
Autoverzekering

6120120/1/0951/ AMJP000748 -
Verzekering nieuw busje
personenvervoer

2025 585,00 1.900,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000183 - A5.1.3 Een
dienstverlening en
ondersteuning
garanderen die kan
tegemoetkomen aan de
noden van zij di

MJP000520 -
Vergoedingen van
andere besturen

6130730/1/0900/ AMJP000751 - Sociale
kruidenier

2021 35.945,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000183 - A5.1.3 Een
dienstverlening en
ondersteuning
garanderen die kan
tegemoetkomen aan de
noden van zij di

MJP000520 -
Vergoedingen van
andere besturen

6130730/1/0900/ AMJP000751 - Sociale
kruidenier

2022 36.306,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000183 - A5.1.3 Een
dienstverlening en
ondersteuning
garanderen die kan
tegemoetkomen aan de
noden van zij di

MJP000520 -
Vergoedingen van
andere besturen

6130730/1/0900/ AMJP000751 - Sociale
kruidenier

2023 36.635,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000183 - A5.1.3 Een
dienstverlening en
ondersteuning
garanderen die kan
tegemoetkomen aan de
noden van zij di

MJP000520 -
Vergoedingen van
andere besturen

6130730/1/0900/ AMJP000751 - Sociale
kruidenier

2024 36.980,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000183 - A5.1.3 Een
dienstverlening en
ondersteuning
garanderen die kan
tegemoetkomen aan de
noden van zij di

MJP000520 -
Vergoedingen van
andere besturen

6130730/1/0900/ AMJP000751 - Sociale
kruidenier

2025 37.342,00 5.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000180 - A5.1.4
Specifieke initiatieven
nemen met het oog op
de opsporing en
bestrijding van armoede

MJP001578 - technische
kosten-sociale bijstand

6130140/1/0900/ AMJP000758 - Peter-
meter project +  gratis
fietsen uit de fietsbieb

2021 0,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000180 - A5.1.4
Specifieke initiatieven
nemen met het oog op
de opsporing en
bestrijding van armoede

MJP001578 - technische
kosten-sociale bijstand

6130140/1/0900/ AMJP000758 - Peter-
meter project +  gratis
fietsen uit de fietsbieb

2022 0,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000180 - A5.1.4
Specifieke initiatieven
nemen met het oog op
de opsporing en
bestrijding van armoede

MJP001578 - technische
kosten-sociale bijstand

6130140/1/0900/ AMJP000758 - Peter-
meter project +  gratis
fietsen uit de fietsbieb

2023 0,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000180 - A5.1.4
Specifieke initiatieven
nemen met het oog op
de opsporing en
bestrijding van armoede

MJP001578 - technische
kosten-sociale bijstand

6130140/1/0900/ AMJP000758 - Peter-
meter project +  gratis
fietsen uit de fietsbieb

2024 0,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000180 - A5.1.4
Specifieke initiatieven
nemen met het oog op
de opsporing en
bestrijding van armoede

MJP001578 - technische
kosten-sociale bijstand

6130140/1/0900/ AMJP000758 - Peter-
meter project +  gratis
fietsen uit de fietsbieb

2025 0,00 5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000181 - A5.1.5 Het
opstarten van een lokaal
overleg
vrijetijdsparticipatie voor
personen in armoede

MJP001433 -
Administratieve
kosten/Sociale bijstand

6130110/1/0900/ AMJP000759 - Saldo
overdragen voor extra
ondersteuning

2020 7.000,00 -2.300,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000014 - AP5.1 Het
verzekeren van een
rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke
kansen voor iedereen,
afgestemd

AC000181 - A5.1.5 Het
opstarten van een lokaal
overleg
vrijetijdsparticipatie voor
personen in armoede

MJP001433 -
Administratieve
kosten/Sociale bijstand

6130110/1/0900/ AMJP000759 - Saldo
overdragen voor extra
ondersteuning

2021 1.000,00 2.300,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000015 - AP5.2
Inzetten op een gezond
Lummen door preventie
en ondersteuning van
initiatieven ter
verbetering

AC000184 - A5.2.2 De
tussenkomst in en het
nemen van
ondersteunende
maatregelen met het oog
op hulp bij fysieke

MJP001438 -
Vergoedingen aan
andere besturen /
Sociale bijstand

6130730/1/0900/ AMJP000750 -
Aanpassing
samenwerkingsovereenk
omst CGG-verhoogd van
2 naar 3 dagen

2021 5.000,00 7.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000015 - AP5.2
Inzetten op een gezond
Lummen door preventie
en ondersteuning van
initiatieven ter
verbetering

AC000184 - A5.2.2 De
tussenkomst in en het
nemen van
ondersteunende
maatregelen met het oog
op hulp bij fysieke

MJP001438 -
Vergoedingen aan
andere besturen /
Sociale bijstand

6130730/1/0900/ AMJP000750 -
Aanpassing
samenwerkingsovereenk
omst CGG-verhoogd van
2 naar 3 dagen

2022 5.000,00 7.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000015 - AP5.2
Inzetten op een gezond
Lummen door preventie
en ondersteuning van
initiatieven ter
verbetering

AC000184 - A5.2.2 De
tussenkomst in en het
nemen van
ondersteunende
maatregelen met het oog
op hulp bij fysieke

MJP001438 -
Vergoedingen aan
andere besturen /
Sociale bijstand

6130730/1/0900/ AMJP000750 -
Aanpassing
samenwerkingsovereenk
omst CGG-verhoogd van
2 naar 3 dagen

2023 5.000,00 7.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000015 - AP5.2
Inzetten op een gezond
Lummen door preventie
en ondersteuning van
initiatieven ter
verbetering

AC000184 - A5.2.2 De
tussenkomst in en het
nemen van
ondersteunende
maatregelen met het oog
op hulp bij fysieke

MJP001438 -
Vergoedingen aan
andere besturen /
Sociale bijstand

6130730/1/0900/ AMJP000750 -
Aanpassing
samenwerkingsovereenk
omst CGG-verhoogd van
2 naar 3 dagen

2024 5.000,00 7.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000005 - BD5
Verzekeren van een
menswaardig bestaan
voor elke Lummenaar

AP000015 - AP5.2
Inzetten op een gezond
Lummen door preventie
en ondersteuning van
initiatieven ter
verbetering

AC000184 - A5.2.2 De
tussenkomst in en het
nemen van
ondersteunende
maatregelen met het oog
op hulp bij fysieke

MJP001438 -
Vergoedingen aan
andere besturen /
Sociale bijstand

6130730/1/0900/ AMJP000750 -
Aanpassing
samenwerkingsovereenk
omst CGG-verhoogd van
2 naar 3 dagen

2025 5.000,00 7.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000836 - Gas 6111100/1/0953/ AMJP000738 - Gas in
plaats van stookolie

2021 16.240,00 4.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000836 - Gas 6111100/1/0953/ AMJP000738 - Gas in
plaats van stookolie

2022 16.484,00 4.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000836 - Gas 6111100/1/0953/ AMJP000738 - Gas in
plaats van stookolie

2023 16.731,00 4.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000836 - Gas 6111100/1/0953/ AMJP000738 - Gas in
plaats van stookolie

2024 16.982,00 4.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000836 - Gas 6111100/1/0953/ AMJP000738 - Gas in
plaats van stookolie

2025 17.237,00 4.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000837 - Stookolie 6112120/1/0953/ AMJP000737 - Geen
stookolie meer voor
WZC

2021 30.450,00 -27.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000837 - Stookolie 6112120/1/0953/ AMJP000737 - Geen
stookolie meer voor
WZC

2022 30.907,00 -30.907,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000837 - Stookolie 6112120/1/0953/ AMJP000737 - Geen
stookolie meer voor
WZC

2023 31.370,00 -31.370,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000837 - Stookolie 6112120/1/0953/ AMJP000737 - Geen
stookolie meer voor
WZC

2024 31.841,00 -31.841,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000837 - Stookolie 6112120/1/0953/ AMJP000737 - Geen
stookolie meer voor
WZC

2025 32.319,00 -32.319,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000848 - Water 6130160/1/0953/ AMJP000739 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 25.375,00 -5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000848 - Water 6130160/1/0953/ AMJP000739 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 25.756,00 -5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000848 - Water 6130160/1/0953/ AMJP000739 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 26.142,00 -5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000848 - Water 6130160/1/0953/ AMJP000739 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 26.534,00 -5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000848 - Water 6130160/1/0953/ AMJP000739 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 26.932,00 -5.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000855 -
Telefoonkosten

6130220/1/0953/ AMJP000740 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2021 4.060,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000855 -
Telefoonkosten

6130220/1/0953/ AMJP000740 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2022 4.121,00 1.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000855 -
Telefoonkosten

6130220/1/0953/ AMJP000740 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2023 4.183,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000855 -
Telefoonkosten

6130220/1/0953/ AMJP000740 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2024 4.245,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000855 -
Telefoonkosten

6130220/1/0953/ AMJP000740 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2025 4.309,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000865 -
Uitgegeven keuken +
drank

6130900/1/0953/ AMJP000741 - meer
uitgegeven aan externen

2021 268.912,00 60.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000865 -
Uitgegeven keuken +
drank

6130900/1/0953/ AMJP000741 - meer
uitgegeven aan externen

2022 276.006,00 61.200,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000865 -
Uitgegeven keuken +
drank

6130900/1/0953/ AMJP000741 - meer
uitgegeven aan externen

2023 283.287,00 62.422,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000865 -
Uitgegeven keuken +
drank

6130900/1/0953/ AMJP000741 - meer
uitgegeven aan externen

2024 290.760,00 63.672,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000865 -
Uitgegeven keuken +
drank

6130900/1/0953/ AMJP000741 - meer
uitgegeven aan externen

2025 298.431,00 64.945,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000869 -
Abonnement kabel TV

6130960/1/0953/ AMJP000742 -
Aanpassing aan  de
huidige cijfers

2021 7.105,00 3.500,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000869 -
Abonnement kabel TV

6130960/1/0953/ AMJP000742 -
Aanpassing aan  de
huidige cijfers

2022 7.212,00 3.500,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000869 -
Abonnement kabel TV

6130960/1/0953/ AMJP000742 -
Aanpassing aan  de
huidige cijfers

2023 7.320,00 3.500,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000869 -
Abonnement kabel TV

6130960/1/0953/ AMJP000742 -
Aanpassing aan  de
huidige cijfers

2024 7.430,00 3.500,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000869 -
Abonnement kabel TV

6130960/1/0953/ AMJP000742 -
Aanpassing aan  de
huidige cijfers

2025 7.541,00 3.500,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000007 - BD7
Creëren van alle
mogelijke kansen voor
kinderen en jeugd en het
voorzien van de nodige
onderste

AP000021 - AP7.2 Het
bestendigen van het
huidige onderwijsaanbod

AC000199 - A7.2.2 Het
verzekeren en
ondersteunen van
basisonderwijs in
Lummen

MJP000152 -
Informatica/Gewoon
basisonderwijs

6130130/1/0800/ AMJP000647 - Aankoop
6 chromebooks
gemeenteschool via
extra subsidies Covid-19
- Covid-19 3in1 subsidie
reeds bij voorzien in de
vorige aanpassing van
het meerjarenplan
(GR19/10/2020)

2020 3.699,00 2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000007 - BD7
Creëren van alle
mogelijke kansen voor
kinderen en jeugd en het
voorzien van de nodige
onderste

AP000021 - AP7.2 Het
bestendigen van het
huidige onderwijsaanbod

AC000199 - A7.2.2 Het
verzekeren en
ondersteunen van
basisonderwijs in
Lummen

MJP000152 -
Informatica/Gewoon
basisonderwijs

6130130/1/0800/ AMJP000701 -
Vervanging van de 8
laptops die verbonden
zijn aan de borden

2021 1.731,00 2.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000025 - AP8.2 Het
verzekeren van een
divers en uitgebreid
aanbod aan sportieve
mogelijkheden

AC000208 - A8.2.1 Het
verzekeren van een
divers aanbod en het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging

MJP000206 - Kosten van
gebouwen/
Sportinfrastructuur

6103100/1/0742/ AMJP000728 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 52.287,00 12.713,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000025 - AP8.2 Het
verzekeren van een
divers en uitgebreid
aanbod aan sportieve
mogelijkheden

AC000208 - A8.2.1 Het
verzekeren van een
divers aanbod en het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging

MJP000206 - Kosten van
gebouwen/
Sportinfrastructuur

6103100/1/0742/ AMJP000728 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 53.332,00 12.713,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000025 - AP8.2 Het
verzekeren van een
divers en uitgebreid
aanbod aan sportieve
mogelijkheden

AC000208 - A8.2.1 Het
verzekeren van een
divers aanbod en het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging

MJP000206 - Kosten van
gebouwen/
Sportinfrastructuur

6103100/1/0742/ AMJP000728 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 54.399,00 12.713,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000025 - AP8.2 Het
verzekeren van een
divers en uitgebreid
aanbod aan sportieve
mogelijkheden

AC000208 - A8.2.1 Het
verzekeren van een
divers aanbod en het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging

MJP000206 - Kosten van
gebouwen/
Sportinfrastructuur

6103100/1/0742/ AMJP000728 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 55.487,00 12.713,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000025 - AP8.2 Het
verzekeren van een
divers en uitgebreid
aanbod aan sportieve
mogelijkheden

AC000208 - A8.2.1 Het
verzekeren van een
divers aanbod en het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging

MJP000206 - Kosten van
gebouwen/
Sportinfrastructuur

6103100/1/0742/ AMJP000728 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 56.597,00 12.713,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000026 - AP8.3
Streven naar een actieve
deelname aan de
samenleving door
senioren door het
voorzien van een l

AC000209 - A8.3.1 Het
creëren van een ruim en
kwalitatief aanbod aan
activiteiten en
dienstverlening in het lok

MJP000917 - Informatica6130130/1/0951/ AMJP000693 - Aankoop
van een centraal
kassasysteem +
onderhoud

2021 609,00 6.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000026 - AP8.3
Streven naar een actieve
deelname aan de
samenleving door
senioren door het
voorzien van een l

AC000209 - A8.3.1 Het
creëren van een ruim en
kwalitatief aanbod aan
activiteiten en
dienstverlening in het lok

MJP000917 - Informatica6130130/1/0951/ AMJP000693 - Aankoop
van een centraal
kassasysteem +
onderhoud

2022 618,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000026 - AP8.3
Streven naar een actieve
deelname aan de
samenleving door
senioren door het
voorzien van een l

AC000209 - A8.3.1 Het
creëren van een ruim en
kwalitatief aanbod aan
activiteiten en
dienstverlening in het lok

MJP000917 - Informatica6130130/1/0951/ AMJP000693 - Aankoop
van een centraal
kassasysteem +
onderhoud

2023 627,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000026 - AP8.3
Streven naar een actieve
deelname aan de
samenleving door
senioren door het
voorzien van een l

AC000209 - A8.3.1 Het
creëren van een ruim en
kwalitatief aanbod aan
activiteiten en
dienstverlening in het lok

MJP000917 - Informatica6130130/1/0951/ AMJP000693 - Aankoop
van een centraal
kassasysteem +
onderhoud

2024 637,00 1.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000026 - AP8.3
Streven naar een actieve
deelname aan de
samenleving door
senioren door het
voorzien van een l

AC000209 - A8.3.1 Het
creëren van een ruim en
kwalitatief aanbod aan
activiteiten en
dienstverlening in het lok

MJP000917 - Informatica6130130/1/0951/ AMJP000693 - Aankoop
van een centraal
kassasysteem +
onderhoud

2025 646,00 1.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000229 - Kosten van
gebouwen/Openbare
bibliotheken

6103100/1/0703/ AMJP000735 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 4.793,00 5.207,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000247 -
Elektriciteit/Gemeenscha
pscentrum

6110100/1/0705/ AMJP000734 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 28.154,00 6.846,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000247 -
Elektriciteit/Gemeenscha
pscentrum

6110100/1/0705/ AMJP000734 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 28.717,00 6.846,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000247 -
Elektriciteit/Gemeenscha
pscentrum

6110100/1/0705/ AMJP000734 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 29.292,00 6.846,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000247 -
Elektriciteit/Gemeenscha
pscentrum

6110100/1/0705/ AMJP000734 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 29.878,00 6.846,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000247 -
Elektriciteit/Gemeenscha
pscentrum

6110100/1/0705/ AMJP000734 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 30.475,00 6.846,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000029 - AP8.5 Het
verzekeren van een
specifiek
activiteitenaanbod voor
kinderen en jongeren
door het ontwikk

AC000218 - A8.5.2 Het
ontwikkelen van een
specifiek aanbod aan
activiteiten voor alle
kinderen en jongeren in
L

MJP000281 -
Technische
kosten/Gemeentelijke
dienstverlening gericht
op kinderen & jongeren

6130140/1/0751/ AMJP000694 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2021 11.080,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000029 - AP8.5 Het
verzekeren van een
specifiek
activiteitenaanbod voor
kinderen en jongeren
door het ontwikk

AC000218 - A8.5.2 Het
ontwikkelen van een
specifiek aanbod aan
activiteiten voor alle
kinderen en jongeren in
L

MJP000281 -
Technische
kosten/Gemeentelijke
dienstverlening gericht
op kinderen & jongeren

6130140/1/0751/ AMJP000694 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2022 11.302,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000029 - AP8.5 Het
verzekeren van een
specifiek
activiteitenaanbod voor
kinderen en jongeren
door het ontwikk

AC000218 - A8.5.2 Het
ontwikkelen van een
specifiek aanbod aan
activiteiten voor alle
kinderen en jongeren in
L

MJP000281 -
Technische
kosten/Gemeentelijke
dienstverlening gericht
op kinderen & jongeren

6130140/1/0751/ AMJP000694 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2023 11.528,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000029 - AP8.5 Het
verzekeren van een
specifiek
activiteitenaanbod voor
kinderen en jongeren
door het ontwikk

AC000218 - A8.5.2 Het
ontwikkelen van een
specifiek aanbod aan
activiteiten voor alle
kinderen en jongeren in
L

MJP000281 -
Technische
kosten/Gemeentelijke
dienstverlening gericht
op kinderen & jongeren

6130140/1/0751/ AMJP000694 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2024 11.758,00 7.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000029 - AP8.5 Het
verzekeren van een
specifiek
activiteitenaanbod voor
kinderen en jongeren
door het ontwikk

AC000218 - A8.5.2 Het
ontwikkelen van een
specifiek aanbod aan
activiteiten voor alle
kinderen en jongeren in
L

MJP000281 -
Technische
kosten/Gemeentelijke
dienstverlening gericht
op kinderen & jongeren

6130140/1/0751/ AMJP000694 -
Aanpassing aan huidige
cijfers

2025 11.994,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP000182 - Subsidies
aan instellingen, raden,
verenigingen/Feesten en
plechtigheden

6490420/1/0710/ AMJP000695 -
verhoging met 3000 euro
- niet opgenomen bij
opmaak budget

2021 8.000,00 3.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP000182 - Subsidies
aan instellingen, raden,
verenigingen/Feesten en
plechtigheden

6490420/1/0710/ AMJP000695 -
verhoging met 3000 euro
- niet opgenomen bij
opmaak budget

2022 8.000,00 3.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP000182 - Subsidies
aan instellingen, raden,
verenigingen/Feesten en
plechtigheden

6490420/1/0710/ AMJP000695 -
verhoging met 3000 euro
- niet opgenomen bij
opmaak budget

2023 8.000,00 3.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP000182 - Subsidies
aan instellingen, raden,
verenigingen/Feesten en
plechtigheden

6490420/1/0710/ AMJP000695 -
verhoging met 3000 euro
- niet opgenomen bij
opmaak budget

2024 8.000,00 3.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP000182 - Subsidies
aan instellingen, raden,
verenigingen/Feesten en
plechtigheden

6490420/1/0710/ AMJP000695 -
verhoging met 3000 euro
- niet opgenomen bij
opmaak budget

2025 8.000,00 3.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP001572 - subsidies
instellingen, raden,
verenigingen

6490420/1/0710/ AMJP000717 -
Lummen4Life
(Lumenneke for life
challenge) - verdeling
aan de goede doelen

2020 0,00 33.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000224 - A9.1.1 Het
onderhouden en
opwaarderen van
wandel- en fietsroutes

MJP001173 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000697 - Saldo
doorschuiven naar 2021
- budget nodig voor
fietslussen

2020 2.500,00 -1.920,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000224 - A9.1.1 Het
onderhouden en
opwaarderen van
wandel- en fietsroutes

MJP001173 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000697 - Saldo
doorschuiven naar 2021
- budget nodig voor
fietslussen

2021 2.000,00 1.920,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000223 - A9.1.3
Specifieke
ondersteunende
maatregelen om het
schulensmeer als
toeristische trekpleister
in de

MJP001171 -
Organisatie
activiteiten/Openluchtrec
reatie

6130600/1/0711/ AMJP000698 - Andere
planning tussen de jaren

2020 2.000,00 -2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000223 - A9.1.3
Specifieke
ondersteunende
maatregelen om het
schulensmeer als
toeristische trekpleister
in de

MJP001171 -
Organisatie
activiteiten/Openluchtrec
reatie

6130600/1/0711/ AMJP000698 - Andere
planning tussen de jaren

2021 0,00 2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000223 - A9.1.3
Specifieke
ondersteunende
maatregelen om het
schulensmeer als
toeristische trekpleister
in de

MJP001171 -
Organisatie
activiteiten/Openluchtrec
reatie

6130600/1/0711/ AMJP000698 - Andere
planning tussen de jaren

2022 2.000,00 -2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000223 - A9.1.3
Specifieke
ondersteunende
maatregelen om het
schulensmeer als
toeristische trekpleister
in de

MJP001171 -
Organisatie
activiteiten/Openluchtrec
reatie

6130600/1/0711/ AMJP000698 - Andere
planning tussen de jaren

2023 0,00 2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000223 - A9.1.3
Specifieke
ondersteunende
maatregelen om het
schulensmeer als
toeristische trekpleister
in de

MJP001171 -
Organisatie
activiteiten/Openluchtrec
reatie

6130600/1/0711/ AMJP000698 - Andere
planning tussen de jaren

2024 2.000,00 -2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000223 - A9.1.3
Specifieke
ondersteunende
maatregelen om het
schulensmeer als
toeristische trekpleister
in de

MJP001171 -
Organisatie
activiteiten/Openluchtrec
reatie

6130600/1/0711/ AMJP000698 - Andere
planning tussen de jaren

2025 0,00 2.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP000306 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000872 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2020 8.420,00 -450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP000306 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000872 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2021 9.629,00 -450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP000306 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000872 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2022 9.821,00 -450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP000306 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000872 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2023 10.018,00 -450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP000306 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000872 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2024 10.218,00 -450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP000306 -
Technische
kosten/Toerisme -
Onthaal en promotie

6130140/1/0520/ AMJP000872 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2025 10.423,00 -450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP001597 - Bijdrage in
de werkingskosten /
Toerisme

6490500/1/0520/ AMJP000871 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2020 0,00 450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP001597 - Bijdrage in
de werkingskosten /
Toerisme

6490500/1/0520/ AMJP000871 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2021 0,00 450,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP001597 - Bijdrage in
de werkingskosten /
Toerisme

6490500/1/0520/ AMJP000871 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2022 0,00 450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP001597 - Bijdrage in
de werkingskosten /
Toerisme

6490500/1/0520/ AMJP000871 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2023 0,00 450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP001597 - Bijdrage in
de werkingskosten /
Toerisme

6490500/1/0520/ AMJP000871 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2024 0,00 450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000034 - AP9.3 Het
verder uitbouwen en
promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

AC000228 - A9.3.2 Het
verder promoten van
toeristische Lummense
trekpleisters

MJP001597 - Bijdrage in
de werkingskosten /
Toerisme

6490500/1/0520/ AMJP000871 - Bijdrage
aan OSM toeristische
brochure

2025 0,00 450,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000037 - AP10.1 Het
voeren van een integraal
HR-beleid met het oog
op de zoektocht naar,
ontwikkelen en reten

AC000235 - A10.1.2 De
verankering van een
uitgebouwde
geïntegreerde
personeelsdienst met het
oog op een sterk p

MJP000318 - Inrichten
examen/Personeelsdiens
t en vorming

6140160/1/0112/ AMJP000689 - Extra
voor inrichten examens

2021 16.284,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000037 - AP10.1 Het
voeren van een integraal
HR-beleid met het oog
op de zoektocht naar,
ontwikkelen en reten

AC000235 - A10.1.2 De
verankering van een
uitgebouwde
geïntegreerde
personeelsdienst met het
oog op een sterk p

MJP000318 - Inrichten
examen/Personeelsdiens
t en vorming

6140160/1/0112/ AMJP000689 - Extra
voor inrichten examens

2022 16.610,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000037 - AP10.1 Het
voeren van een integraal
HR-beleid met het oog
op de zoektocht naar,
ontwikkelen en reten

AC000235 - A10.1.2 De
verankering van een
uitgebouwde
geïntegreerde
personeelsdienst met het
oog op een sterk p

MJP000318 - Inrichten
examen/Personeelsdiens
t en vorming

6140160/1/0112/ AMJP000689 - Extra
voor inrichten examens

2023 16.942,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000037 - AP10.1 Het
voeren van een integraal
HR-beleid met het oog
op de zoektocht naar,
ontwikkelen en reten

AC000235 - A10.1.2 De
verankering van een
uitgebouwde
geïntegreerde
personeelsdienst met het
oog op een sterk p

MJP000318 - Inrichten
examen/Personeelsdiens
t en vorming

6140160/1/0112/ AMJP000689 - Extra
voor inrichten examens

2024 17.281,00 6.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000037 - AP10.1 Het
voeren van een integraal
HR-beleid met het oog
op de zoektocht naar,
ontwikkelen en reten

AC000235 - A10.1.2 De
verankering van een
uitgebouwde
geïntegreerde
personeelsdienst met het
oog op een sterk p

MJP000318 - Inrichten
examen/Personeelsdiens
t en vorming

6140160/1/0112/ AMJP000689 - Extra
voor inrichten examens

2025 17.627,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000037 - AP10.1 Het
voeren van een integraal
HR-beleid met het oog
op de zoektocht naar,
ontwikkelen en reten

AC000235 - A10.1.2 De
verankering van een
uitgebouwde
geïntegreerde
personeelsdienst met het
oog op een sterk p

MJP000328 - Kosten
met betrekking tot
personeel/Welzijn op het
werk

6140100/1/0115/ AMJP000730 - Externe
preventieadviseur 0,5
jaar

2021 0,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000036 - AP10.3
Ontwikkelen en
implementeren van een
structureel kader voor
organisatiebeheersing en
de nodig

AC000231 - A10.3.4 De
systematische bewaking
van informatieveiligheid
en privacy verzekeren
doorheen het geïnte

MJP000442 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Overige
algemene diensten

6140190/1/0119/ AMJP000909 - Meerkost
uitbesteden data
protection officer (DPO)

2021 6.000,00 8.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000036 - AP10.3
Ontwikkelen en
implementeren van een
structureel kader voor
organisatiebeheersing en
de nodig

AC000231 - A10.3.4 De
systematische bewaking
van informatieveiligheid
en privacy verzekeren
doorheen het geïnte

MJP000442 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Overige
algemene diensten

6140190/1/0119/ AMJP000909 - Meerkost
uitbesteden data
protection officer (DPO)

2022 6.000,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000036 - AP10.3
Ontwikkelen en
implementeren van een
structureel kader voor
organisatiebeheersing en
de nodig

AC000231 - A10.3.4 De
systematische bewaking
van informatieveiligheid
en privacy verzekeren
doorheen het geïnte

MJP000442 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Overige
algemene diensten

6140190/1/0119/ AMJP000909 - Meerkost
uitbesteden data
protection officer (DPO)

2023 6.000,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000036 - AP10.3
Ontwikkelen en
implementeren van een
structureel kader voor
organisatiebeheersing en
de nodig

AC000231 - A10.3.4 De
systematische bewaking
van informatieveiligheid
en privacy verzekeren
doorheen het geïnte

MJP000442 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Overige
algemene diensten

6140190/1/0119/ AMJP000909 - Meerkost
uitbesteden data
protection officer (DPO)

2024 6.000,00 6.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000036 - AP10.3
Ontwikkelen en
implementeren van een
structureel kader voor
organisatiebeheersing en
de nodig

AC000231 - A10.3.4 De
systematische bewaking
van informatieveiligheid
en privacy verzekeren
doorheen het geïnte

MJP000442 - Bijdrage in
de
werkingskosten/Overige
algemene diensten

6140190/1/0119/ AMJP000909 - Meerkost
uitbesteden data
protection officer (DPO)

2025 6.000,00 6.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000038 - AP10.4 Het
verzekeren van een
veilige en efficiënte ICT-
werking en -
infrastructuur, aangepast
aan de

AC000239 - A10.4.2 De
achterliggende ICT-
structuur en -werking van
gemeente- en OCMW-
bestuur en de gebruikte
to

MJP001192 -
Vorming/Overige
algemene diensten

6140110/1/0119/ AMJP000679 -
Verschuiving Office
trainingen van 2020 naar
2021 en van 2021 naar
2022

2020 20.000,00 -20.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000038 - AP10.4 Het
verzekeren van een
veilige en efficiënte ICT-
werking en -
infrastructuur, aangepast
aan de

AC000239 - A10.4.2 De
achterliggende ICT-
structuur en -werking van
gemeente- en OCMW-
bestuur en de gebruikte
to

MJP001192 -
Vorming/Overige
algemene diensten

6140110/1/0119/ AMJP000679 -
Verschuiving Office
trainingen van 2020 naar
2021 en van 2021 naar
2022

2021 10.000,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000038 - AP10.4 Het
verzekeren van een
veilige en efficiënte ICT-
werking en -
infrastructuur, aangepast
aan de

AC000239 - A10.4.2 De
achterliggende ICT-
structuur en -werking van
gemeente- en OCMW-
bestuur en de gebruikte
to

MJP001192 -
Vorming/Overige
algemene diensten

6140110/1/0119/ AMJP000679 -
Verschuiving Office
trainingen van 2020 naar
2021 en van 2021 naar
2022

2022 0,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000367 - Kosten van
gebouwen NAC/Overige
algemene diensten

6103100/1/0119/ AMJP000729 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 13.951,00 11.049,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000367 - Kosten van
gebouwen NAC/Overige
algemene diensten

6103100/1/0119/ AMJP000729 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 14.230,00 11.049,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000367 - Kosten van
gebouwen NAC/Overige
algemene diensten

6103100/1/0119/ AMJP000729 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 14.514,00 11.049,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000367 - Kosten van
gebouwen NAC/Overige
algemene diensten

6103100/1/0119/ AMJP000729 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 14.805,00 11.049,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000367 - Kosten van
gebouwen NAC/Overige
algemene diensten

6103100/1/0119/ AMJP000729 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 15.101,00 11.049,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000385 - Erelonen
advocaten-notaris-
paramed-
geneesheer/Overige
algemene diensten

6130111/1/0119/ AMJP000736 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 7.140,00 4.860,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000385 - Erelonen
advocaten-notaris-
paramed-
geneesheer/Overige
algemene diensten

6130111/1/0119/ AMJP000736 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 7.283,00 4.860,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000385 - Erelonen
advocaten-notaris-
paramed-
geneesheer/Overige
algemene diensten

6130111/1/0119/ AMJP000736 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 7.428,00 4.860,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000385 - Erelonen
advocaten-notaris-
paramed-
geneesheer/Overige
algemene diensten

6130111/1/0119/ AMJP000736 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 7.577,00 4.860,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000385 - Erelonen
advocaten-notaris-
paramed-
geneesheer/Overige
algemene diensten

6130111/1/0119/ AMJP000736 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 7.729,00 4.860,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000680 - Geplande
ICT-activiteiten
verschoven naar 2021

2020 230.620,00 -30.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000772 - Aankoop
software (briefwisseling /
klachtenmanagement /
zaaksysteem)

2021 185.327,00 20.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000680 - Geplande
ICT-activiteiten
verschoven naar 2021

2021 185.327,00 30.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000756 - Audio-
verslaggeving

2021 185.327,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000756 - Audio-
verslaggeving

2022 188.393,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000756 - Audio-
verslaggeving

2023 191.521,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000756 - Audio-
verslaggeving

2024 194.712,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000390 - Informatica
ICT/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000756 - Audio-
verslaggeving

2025 197.966,00 13.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000391 - Informatica
FIN/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000714 -
Rapporteringstool
financiën

2021 51.040,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000391 - Informatica
FIN/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000714 -
Rapporteringstool
financiën

2022 52.561,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000391 - Informatica
FIN/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000714 -
Rapporteringstool
financiën

2023 54.113,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000391 - Informatica
FIN/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000714 -
Rapporteringstool
financiën

2024 55.695,00 10.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000391 - Informatica
FIN/Overige algemene
diensten

6130130/1/0119/ AMJP000714 -
Rapporteringstool
financiën

2025 57.309,00 10.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001020 - Informatica6130130/1/0119/ AMJP000681 - Geplande
ICT-activiteiten
verschoven naar 2021

2020 52.000,00 -20.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001020 - Informatica6130130/1/0119/ AMJP000681 - Geplande
ICT-activiteiten
verschoven naar 2021

2021 52.780,00 20.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001602 -
Informatica-overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000914 - 3P 4
licenties

2021 0,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001602 -
Informatica-overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000914 - 3P 4
licenties

2022 0,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001602 -
Informatica-overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000914 - 3P 4
licenties

2023 0,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001602 -
Informatica-overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000914 - 3P 4
licenties

2024 0,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001602 -
Informatica-overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000914 - 3P 4
licenties

2025 0,00 7.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001605 -
administratieve kosten -
fiscale aangelegenheden

6130110/0/0020/ AMJP000942 - Nieuwe
herraming cijfers
federale overheidsdienst

2020 43.628,00 -41,43

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001605 -
administratieve kosten -
fiscale aangelegenheden

6130110/0/0020/ AMJP000942 - Nieuwe
herraming cijfers
federale overheidsdienst

2021 44.108,00 -540,27

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001605 -
administratieve kosten -
fiscale aangelegenheden

6130110/0/0020/ AMJP000942 - Nieuwe
herraming cijfers
federale overheidsdienst

2022 44.593,00 -546,02

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001605 -
administratieve kosten -
fiscale aangelegenheden

6130110/0/0020/ AMJP000942 - Nieuwe
herraming cijfers
federale overheidsdienst

2023 45.084,00 -552,51

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001605 -
administratieve kosten -
fiscale aangelegenheden

6130110/0/0020/ AMJP000942 - Nieuwe
herraming cijfers
federale overheidsdienst

2024 45.580,00 -558,66

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001605 -
administratieve kosten -
fiscale aangelegenheden

6130110/0/0020/ AMJP000942 - Nieuwe
herraming cijfers
federale overheidsdienst

2025 46.081,00 -564,43

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000041 - AP10.7 Het
verzekeren van een
democratische en
juridisch sluitende
besluitvorming

AC000245 - A10.7.1 De
organisatie van de
vergaderingen van de
diverse beleidsorganen
met het oog op het
verzeke

MJP001294 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - politiek
personeel/Politieke
organen

6200100/1/0100/ AMJP000688 - een extra
gemeenteraad  + 6
commissies

2021 260.783,56 60.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000041 - AP10.7 Het
verzekeren van een
democratische en
juridisch sluitende
besluitvorming

AC000245 - A10.7.1 De
organisatie van de
vergaderingen van de
diverse beleidsorganen
met het oog op het
verzeke

MJP001294 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - politiek
personeel/Politieke
organen

6200100/1/0100/ AMJP000688 - een extra
gemeenteraad  + 6
commissies

2022 313.455,51 16.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000041 - AP10.7 Het
verzekeren van een
democratische en
juridisch sluitende
besluitvorming

AC000245 - A10.7.1 De
organisatie van de
vergaderingen van de
diverse beleidsorganen
met het oog op het
verzeke

MJP001294 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - politiek
personeel/Politieke
organen

6200100/1/0100/ AMJP000688 - een extra
gemeenteraad  + 6
commissies

2023 319.622,64 16.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000041 - AP10.7 Het
verzekeren van een
democratische en
juridisch sluitende
besluitvorming

AC000245 - A10.7.1 De
organisatie van de
vergaderingen van de
diverse beleidsorganen
met het oog op het
verzeke

MJP001294 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - politiek
personeel/Politieke
organen

6200100/1/0100/ AMJP000688 - een extra
gemeenteraad  + 6
commissies

2024 325.909,09 16.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000041 - AP10.7 Het
verzekeren van een
democratische en
juridisch sluitende
besluitvorming

AC000245 - A10.7.1 De
organisatie van de
vergaderingen van de
diverse beleidsorganen
met het oog op het
verzeke

MJP001294 -
Bezoldigingen en
rechtstreekse sociale
voordelen - politiek
personeel/Politieke
organen

6200100/1/0100/ AMJP000688 - een extra
gemeenteraad  + 6
commissies

2025 332.331,78 16.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000254 - A11.2.2
Streven naar een
projectmatigere aanpak
van communicatie

MJP001203 -
Publicaties/Overige
algemene diensten

6130120/1/0119/ AMJP000769 - de
externe ondersteuning
van de communicatie
rond alle wegenwerken
voor de rest van de
legislatuur.
Hierbij wordt voorgesteld
om hiervoor 1% van de
totale kostprijs van de
wegenwerken te
voorzien (eerste raming
nog na te rekenen door
Tim)

2021 10.000,00 50.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000254 - A11.2.2
Streven naar een
projectmatigere aanpak
van communicatie

MJP001203 -
Publicaties/Overige
algemene diensten

6130120/1/0119/ AMJP000769 - de
externe ondersteuning
van de communicatie
rond alle wegenwerken
voor de rest van de
legislatuur.
Hierbij wordt voorgesteld
om hiervoor 1% van de
totale kostprijs van de
wegenwerken te
voorzien (eerste raming
nog na te rekenen door
Tim)

2022 10.000,00 50.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000254 - A11.2.2
Streven naar een
projectmatigere aanpak
van communicatie

MJP001203 -
Publicaties/Overige
algemene diensten

6130120/1/0119/ AMJP000769 - de
externe ondersteuning
van de communicatie
rond alle wegenwerken
voor de rest van de
legislatuur.
Hierbij wordt voorgesteld
om hiervoor 1% van de
totale kostprijs van de
wegenwerken te
voorzien (eerste raming
nog na te rekenen door
Tim)

2023 10.000,00 50.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000251 - A11.2.3 Het
uitwerken,
implementeren en
bewaken van een
huisstijl voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001195 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000675 - Huisstijl
verschuiving naar 2021

2020 5.300,00 -5.300,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000251 - A11.2.3 Het
uitwerken,
implementeren en
bewaken van een
huisstijl voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001195 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000675 - Huisstijl
verschuiving naar 2021

2021 0,00 5.300,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000250 - A11.2.4 Het
merk "Lummen"
uniformer en
consequenter uitdragen
met het oog op een
professionele uitst

MJP001193 -
Technische
kosten/Overige
algemene diensten

6130140/1/0119/ AMJP000676 -
Beusrmateriaal niet
uitgevoerd in 2020-
gepland in 2021

2020 2.000,00 -2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000250 - A11.2.4 Het
merk "Lummen"
uniformer en
consequenter uitdragen
met het oog op een
professionele uitst

MJP001193 -
Technische
kosten/Overige
algemene diensten

6130140/1/0119/ AMJP000676 -
Beusrmateriaal niet
uitgevoerd in 2020-
gepland in 2021

2021 0,00 2.000,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000255 - A11.2.6 De
realisatie van een
gemeentelijke app als
aanvullend
communicatiekanaal van
en naar de bur

MJP001424 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000682 - Voorstel:
veiligheidshalve uitgaan
van het nemen van twee
opties die tegen dan
misschien beschikbaar
zijn:
* éénmalige kost (te
dragen via
verrekeningsrechten):
5000 euro
*jaarlijkse kost (via eigen
middelen): 2500 euro

2021 0,00 7.500,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000255 - A11.2.6 De
realisatie van een
gemeentelijke app als
aanvullend
communicatiekanaal van
en naar de bur

MJP001424 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000682 - Voorstel:
veiligheidshalve uitgaan
van het nemen van twee
opties die tegen dan
misschien beschikbaar
zijn:
* éénmalige kost (te
dragen via
verrekeningsrechten):
5000 euro
*jaarlijkse kost (via eigen
middelen): 2500 euro

2022 0,00 2.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000255 - A11.2.6 De
realisatie van een
gemeentelijke app als
aanvullend
communicatiekanaal van
en naar de bur

MJP001424 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000682 - Voorstel:
veiligheidshalve uitgaan
van het nemen van twee
opties die tegen dan
misschien beschikbaar
zijn:
* éénmalige kost (te
dragen via
verrekeningsrechten):
5000 euro
*jaarlijkse kost (via eigen
middelen): 2500 euro

2023 0,00 2.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000255 - A11.2.6 De
realisatie van een
gemeentelijke app als
aanvullend
communicatiekanaal van
en naar de bur

MJP001424 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000682 - Voorstel:
veiligheidshalve uitgaan
van het nemen van twee
opties die tegen dan
misschien beschikbaar
zijn:
* éénmalige kost (te
dragen via
verrekeningsrechten):
5000 euro
*jaarlijkse kost (via eigen
middelen): 2500 euro

2024 0,00 2.500,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000255 - A11.2.6 De
realisatie van een
gemeentelijke app als
aanvullend
communicatiekanaal van
en naar de bur

MJP001424 -
Informatica/Overige
algemene diensten

6130130/1/0119/ AMJP000682 - Voorstel:
veiligheidshalve uitgaan
van het nemen van twee
opties die tegen dan
misschien beschikbaar
zijn:
* éénmalige kost (te
dragen via
verrekeningsrechten):
5000 euro
*jaarlijkse kost (via eigen
middelen): 2500 euro

2025 0,00 2.500,00

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001204 - Renting
(operationele
leasing)/Overige
algemene diensten

6160000/1/0119/ AMJP000683 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2020 6.000,00 -6.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001204 - Renting
(operationele
leasing)/Overige
algemene diensten

6160000/1/0119/ AMJP000683 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2021 6.000,00 24.343,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001204 - Renting
(operationele
leasing)/Overige
algemene diensten

6160000/1/0119/ AMJP000683 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2022 6.000,00 -3.204,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001204 - Renting
(operationele
leasing)/Overige
algemene diensten

6160000/1/0119/ AMJP000683 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2023 6.000,00 -3.204,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001204 - Renting
(operationele
leasing)/Overige
algemene diensten

6160000/1/0119/ AMJP000683 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2024 6.000,00 -6.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001204 - Renting
(operationele
leasing)/Overige
algemene diensten

6160000/1/0119/ AMJP000683 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2025 6.000,00 -6.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001576 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties - klimaat
en energie

7020000/1/0350/ AMJP000722 - Lidgeld
project op Wielekes

2021 0,00 800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001576 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties - klimaat
en energie

7020000/1/0350/ AMJP000722 - Lidgeld
project op Wielekes

2022 0,00 800,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001576 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties - klimaat
en energie

7020000/1/0350/ AMJP000722 - Lidgeld
project op Wielekes

2023 0,00 800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001576 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties - klimaat
en energie

7020000/1/0350/ AMJP000722 - Lidgeld
project op Wielekes

2024 0,00 800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000142 - A2.1.5 Het
uitwerken en
implementeren van
maatregelen ter
ondersteuning van
duurzame initiatieven do

MJP001576 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties - klimaat
en energie

7020000/1/0350/ AMJP000722 - Lidgeld
project op Wielekes

2025 0,00 800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000019 -
Boetes/Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval

7390000/1/0300/ AMJP000649 - Gas-
boets aanpassing aan de
huidige cijfers

2020 3.000,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000019 -
Boetes/Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval

7390000/1/0300/ AMJP000649 - Gas-
boets aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 3.000,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000019 -
Boetes/Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval

7390000/1/0300/ AMJP000649 - Gas-
boets aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 3.000,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000019 -
Boetes/Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval

7390000/1/0300/ AMJP000649 - Gas-
boets aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 3.000,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000019 -
Boetes/Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval

7390000/1/0300/ AMJP000649 - Gas-
boets aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 3.000,00 15.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000004 - AP2.3 Het
streven naar een proper
Lummen waarin de
vervuiler betaalt

AC000139 - A2.3.1 Het
bestendigen van de
inspanningen met
betrekking tot het
ophalen en verwerken
van huishoud

MJP000019 -
Boetes/Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval

7390000/1/0300/ AMJP000649 - Gas-
boets aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 3.000,00 15.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000018 - AP6.2
Lummense senioren en
zorgbehoevenden
ondersteunen zodat ze
de mogelijkheid hebben
om zo lang m

AC000191 - A6.2.1 Het
huidige aanbod aan
ondersteunende
dienstverlening met
betrekking tot thuiszorg
verderzett

MJP000736 -
Tewerkstellingsubsidie
VIA

7405715/1/0943/01 AMJP000708 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2020 22.000,00 64.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000018 - AP6.2
Lummense senioren en
zorgbehoevenden
ondersteunen zodat ze
de mogelijkheid hebben
om zo lang m

AC000191 - A6.2.1 Het
huidige aanbod aan
ondersteunende
dienstverlening met
betrekking tot thuiszorg
verderzett

MJP000736 -
Tewerkstellingsubsidie
VIA

7405715/1/0943/01 AMJP000708 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2021 22.000,00 58.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000018 - AP6.2
Lummense senioren en
zorgbehoevenden
ondersteunen zodat ze
de mogelijkheid hebben
om zo lang m

AC000191 - A6.2.1 Het
huidige aanbod aan
ondersteunende
dienstverlening met
betrekking tot thuiszorg
verderzett

MJP000736 -
Tewerkstellingsubsidie
VIA

7405715/1/0943/01 AMJP000708 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2022 22.000,00 58.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000018 - AP6.2
Lummense senioren en
zorgbehoevenden
ondersteunen zodat ze
de mogelijkheid hebben
om zo lang m

AC000191 - A6.2.1 Het
huidige aanbod aan
ondersteunende
dienstverlening met
betrekking tot thuiszorg
verderzett

MJP000736 -
Tewerkstellingsubsidie
VIA

7405715/1/0943/01 AMJP000708 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2023 22.000,00 58.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000018 - AP6.2
Lummense senioren en
zorgbehoevenden
ondersteunen zodat ze
de mogelijkheid hebben
om zo lang m

AC000191 - A6.2.1 Het
huidige aanbod aan
ondersteunende
dienstverlening met
betrekking tot thuiszorg
verderzett

MJP000736 -
Tewerkstellingsubsidie
VIA

7405715/1/0943/01 AMJP000708 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2024 22.000,00 58.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000018 - AP6.2
Lummense senioren en
zorgbehoevenden
ondersteunen zodat ze
de mogelijkheid hebben
om zo lang m

AC000191 - A6.2.1 Het
huidige aanbod aan
ondersteunende
dienstverlening met
betrekking tot thuiszorg
verderzett

MJP000736 -
Tewerkstellingsubsidie
VIA

7405715/1/0943/01 AMJP000708 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2025 22.000,00 58.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000891 -
cliëntbijdrage

7000100/1/0953/ AMJP000743 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 1.870.474,00 15.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000891 -
cliëntbijdrage

7000100/1/0953/ AMJP000743 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 1.940.614,00 15.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000891 -
cliëntbijdrage

7000100/1/0953/ AMJP000743 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 1.999.871,00 15.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000891 -
cliëntbijdrage

7000100/1/0953/ AMJP000743 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 2.146.635,00 15.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000891 -
cliëntbijdrage

7000100/1/0953/ AMJP000743 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 2.181.863,00 15.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000895 -
Ziekenfonds WZC

7020701/1/0953/ AMJP000744 -
Harmonisering lonen

2021 1.710.000,00 160.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000895 -
Ziekenfonds WZC

7020701/1/0953/ AMJP000744 -
Harmonisering lonen

2022 1.777.000,00 163.200,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000895 -
Ziekenfonds WZC

7020701/1/0953/ AMJP000744 -
Harmonisering lonen

2023 1.847.000,00 166.400,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000895 -
Ziekenfonds WZC

7020701/1/0953/ AMJP000744 -
Harmonisering lonen

2024 1.919.000,00 169.800,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000895 -
Ziekenfonds WZC

7020701/1/0953/ AMJP000744 -
Harmonisering lonen

2025 1.994.000,00 173.200,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000902 - Subsidie
harmonisering lonen

7407710/1/0953/ AMJP000745 -
Harmonisering van de
lonen

2021 183.000,00 -183.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000902 - Subsidie
harmonisering lonen

7407710/1/0953/ AMJP000745 -
Harmonisering van de
lonen

2022 183.000,00 -183.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000902 - Subsidie
harmonisering lonen

7407710/1/0953/ AMJP000745 -
Harmonisering van de
lonen

2023 185.000,00 -183.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000902 - Subsidie
harmonisering lonen

7407710/1/0953/ AMJP000745 -
Harmonisering van de
lonen

2024 185.000,00 -183.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000902 - Subsidie
harmonisering lonen

7407710/1/0953/ AMJP000745 -
Harmonisering van de
lonen

2025 185.000,00 -183.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000903 - Subsidie
eindeloopbaan (derde
luik)

7407730/1/0953/ AMJP000746 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 79.000,00 13.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000903 - Subsidie
eindeloopbaan (derde
luik)

7407730/1/0953/ AMJP000746 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 79.000,00 13.260,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000903 - Subsidie
eindeloopbaan (derde
luik)

7407730/1/0953/ AMJP000746 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 79.500,00 13.525,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000903 - Subsidie
eindeloopbaan (derde
luik)

7407730/1/0953/ AMJP000746 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 79.500,00 13.795,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000193 - A6.3.1 Het
bestendigen van het
huidige aanbod van het
woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen

MJP000903 - Subsidie
eindeloopbaan (derde
luik)

7407730/1/0953/ AMJP000746 -
Aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 79.500,00 14.070,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000243 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties/Openbar
e bibliotheken

7020000/1/0703/ AMJP000873 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2021 13.000,00 -13.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000243 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties/Openbar
e bibliotheken

7020000/1/0703/ AMJP000873 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2022 13.000,00 -13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000243 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties/Openbar
e bibliotheken

7020000/1/0703/ AMJP000873 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2023 13.000,00 -13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000243 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties/Openbar
e bibliotheken

7020000/1/0703/ AMJP000873 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2024 13.000,00 -13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000214 - A8.4.2 Het
voortbouwen op de
bestaande
dienstverlening door de
creatie van een beperkt
eigen culture

MJP000243 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties/Openbar
e bibliotheken

7020000/1/0703/ AMJP000873 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2025 13.000,00 -13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000284 - A8.4.4 Het
verzekeren van een
goed uitgeruste
bibliotheek die uitnodigt
tot lezen

MJP001596 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties -
biliotheek

7020000/1/0703/ AMJP000874 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2021 0,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000284 - A8.4.4 Het
verzekeren van een
goed uitgeruste
bibliotheek die uitnodigt
tot lezen

MJP001596 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties -
biliotheek

7020000/1/0703/ AMJP000874 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2022 0,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000284 - A8.4.4 Het
verzekeren van een
goed uitgeruste
bibliotheek die uitnodigt
tot lezen

MJP001596 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties -
biliotheek

7020000/1/0703/ AMJP000874 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2023 0,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000284 - A8.4.4 Het
verzekeren van een
goed uitgeruste
bibliotheek die uitnodigt
tot lezen

MJP001596 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties -
biliotheek

7020000/1/0703/ AMJP000874 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2024 0,00 13.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025

45



Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000284 - A8.4.4 Het
verzekeren van een
goed uitgeruste
bibliotheek die uitnodigt
tot lezen

MJP001596 -
Opbrengsten uit
dienstprestaties -
biliotheek

7020000/1/0703/ AMJP000874 -
Verschuiving naar juiste
actie van bibliotheek

2025 0,00 13.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000023 - AP8.6 Het
organiseren en
ondersteunen van
diverse evenementen

AC000203 - A8.6.1 De
organisatie en
ondersteuning van
diverse evenementen

MJP001571 -
Opbrengsten uit verkoop
- feesten en
plechtigheden

7010000/1/0710/ AMJP000716 -
Lummen4Life verkoop
mutsen (Lumenneke for
life challenge)

2020 0,00 28.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000062 - Inkomsten
van
deelnemingen/Elektricitei
tsvoorziening

7500000/1/0640/ AMJP000870 - Nieuw
cijfers dividend Nuhma

2021 617.358,00 2.975,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000062 - Inkomsten
van
deelnemingen/Elektricitei
tsvoorziening

7500000/1/0640/ AMJP000911 - Fluvius
aanpassing nieuwe
raming - brief 25/11/2020

2021 617.358,00 17.777,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000062 - Inkomsten
van
deelnemingen/Elektricitei
tsvoorziening

7500000/1/0640/ AMJP000870 - Nieuw
cijfers dividend Nuhma

2022 617.358,00 2.975,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000062 - Inkomsten
van
deelnemingen/Elektricitei
tsvoorziening

7500000/1/0640/ AMJP000870 - Nieuw
cijfers dividend Nuhma

2023 617.358,00 2.975,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000062 - Inkomsten
van
deelnemingen/Elektricitei
tsvoorziening

7500000/1/0640/ AMJP000870 - Nieuw
cijfers dividend Nuhma

2024 617.358,00 2.975,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000062 - Inkomsten
van
deelnemingen/Elektricitei
tsvoorziening

7500000/1/0640/ AMJP000870 - Nieuw
cijfers dividend Nuhma

2025 617.358,00 2.975,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000063 - Inkomsten
van
deelnemingen/Gasvoorzi
ening

7500000/1/0650/ AMJP000910 -
Aanpassing aan nieuwe
raming Fluvius - brief
25/11/2020

2021 127.546,00 2.759,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000063 - Inkomsten
van
deelnemingen/Gasvoorzi
ening

7500000/1/0650/ AMJP000910 -
Aanpassing aan nieuwe
raming Fluvius - brief
25/11/2020

2022 127.546,00 2.759,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000063 - Inkomsten
van
deelnemingen/Gasvoorzi
ening

7500000/1/0650/ AMJP000910 -
Aanpassing aan nieuwe
raming Fluvius - brief
25/11/2020

2023 127.546,00 2.759,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000063 - Inkomsten
van
deelnemingen/Gasvoorzi
ening

7500000/1/0650/ AMJP000910 -
Aanpassing aan nieuwe
raming Fluvius - brief
25/11/2020

2024 127.546,00 2.759,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000063 - Inkomsten
van
deelnemingen/Gasvoorzi
ening

7500000/1/0650/ AMJP000910 -
Aanpassing aan nieuwe
raming Fluvius - brief
25/11/2020

2025 127.546,00 2.759,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000331 -
Gemeentefonds -
basisdotatie/Algemene
overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke
niveaus

7400000/0/0010/ AMJP000712 -
Aanpassing aan nieuwe
cijfers

2020 3.251.830,00 51.274,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000331 -
Gemeentefonds -
basisdotatie/Algemene
overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke
niveaus

7400000/0/0010/ AMJP000712 -
Aanpassing aan nieuwe
cijfers

2021 3.365.806,00 53.208,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000331 -
Gemeentefonds -
basisdotatie/Algemene
overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke
niveaus

7400000/0/0010/ AMJP000712 -
Aanpassing aan nieuwe
cijfers

2022 3.483.769,00 55.207,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000331 -
Gemeentefonds -
basisdotatie/Algemene
overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke
niveaus

7400000/0/0010/ AMJP000712 -
Aanpassing aan nieuwe
cijfers

2023 3.605.857,00 57.287,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000331 -
Gemeentefonds -
basisdotatie/Algemene
overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke
niveaus

7400000/0/0010/ AMJP000712 -
Aanpassing aan nieuwe
cijfers

2024 3.732.214,00 59.455,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000331 -
Gemeentefonds -
basisdotatie/Algemene
overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke
niveaus

7400000/0/0010/ AMJP000712 -
Aanpassing aan nieuwe
cijfers

2025 3.863.064,00 61.769,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000336 -
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing/Fiscale
aangelegenheden

7300000/0/0020/ AMJP000709 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers

2021 4.731.290,36 37.934,64

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000336 -
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing/Fiscale
aangelegenheden

7300000/0/0020/ AMJP000709 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers

2022 4.783.334,55 70.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000336 -
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing/Fiscale
aangelegenheden

7300000/0/0020/ AMJP000709 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers

2023 4.835.951,23 70.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000336 -
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing/Fiscale
aangelegenheden

7300000/0/0020/ AMJP000709 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers

2024 4.889.146,69 70.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000336 -
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing/Fiscale
aangelegenheden

7300000/0/0020/ AMJP000709 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers

2025 4.942.927,31 70.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000337 -
Aanvullende belasting op
de
personenbelasting/Fiscal
e aangelegenheden

7301000/0/0020/ AMJP000711 - Nieuwe
herraming Federale
overheidsdienst
financiën

2020 4.362.836,00 237.662,24

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000337 -
Aanvullende belasting op
de
personenbelasting/Fiscal
e aangelegenheden

7301000/0/0020/ AMJP000711 - Nieuwe
herraming Federale
overheidsdienst
financiën

2021 4.410.827,20 -91.778,34

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000337 -
Aanvullende belasting op
de
personenbelasting/Fiscal
e aangelegenheden

7301000/0/0020/ AMJP000711 - Nieuwe
herraming Federale
overheidsdienst
financiën

2022 4.459.346,30 -143.965,91

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000337 -
Aanvullende belasting op
de
personenbelasting/Fiscal
e aangelegenheden

7301000/0/0020/ AMJP000711 - Nieuwe
herraming Federale
overheidsdienst
financiën

2023 4.508.399,10 -98.905,92
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000337 -
Aanvullende belasting op
de
personenbelasting/Fiscal
e aangelegenheden

7301000/0/0020/ AMJP000711 - Nieuwe
herraming Federale
overheidsdienst
financiën

2024 4.557.991,49 -7.887,55

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000337 -
Aanvullende belasting op
de
personenbelasting/Fiscal
e aangelegenheden

7301000/0/0020/ AMJP000711 - Nieuwe
herraming Federale
overheidsdienst
financiën

2025 4.608.129,40 87.238,32

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000338 -
Motorrijtuigen/Fiscale
aangelegenheden

7302000/0/0020/ AMJP000710 -
Aanpassingen aan de
nieuwe cijfers

2021 288.224,00 -7.497,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000338 -
Motorrijtuigen/Fiscale
aangelegenheden

7302000/0/0020/ AMJP000710 -
Aanpassingen aan de
nieuwe cijfers

2022 288.224,00 -7.497,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000338 -
Motorrijtuigen/Fiscale
aangelegenheden

7302000/0/0020/ AMJP000710 -
Aanpassingen aan de
nieuwe cijfers

2023 288.224,00 -7.497,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000338 -
Motorrijtuigen/Fiscale
aangelegenheden

7302000/0/0020/ AMJP000710 -
Aanpassingen aan de
nieuwe cijfers

2024 288.224,00 -7.497,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000338 -
Motorrijtuigen/Fiscale
aangelegenheden

7302000/0/0020/ AMJP000710 -
Aanpassingen aan de
nieuwe cijfers

2025 288.224,00 -7.497,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000343 - Jaarlijkse
huisvuilbelasting/Fiscale
aangelegenheden

7332000/0/0020/ AMJP000691 - Nieuw
cijfer Limlburg.net email
27/10

2021 417.000,00 4.800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000343 - Jaarlijkse
huisvuilbelasting/Fiscale
aangelegenheden

7332000/0/0020/ AMJP000691 - Nieuw
cijfer Limlburg.net email
27/10

2022 417.000,00 4.800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000343 - Jaarlijkse
huisvuilbelasting/Fiscale
aangelegenheden

7332000/0/0020/ AMJP000691 - Nieuw
cijfer Limlburg.net email
27/10

2023 417.000,00 4.800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000343 - Jaarlijkse
huisvuilbelasting/Fiscale
aangelegenheden

7332000/0/0020/ AMJP000691 - Nieuw
cijfer Limlburg.net email
27/10

2024 417.000,00 4.800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000343 - Jaarlijkse
huisvuilbelasting/Fiscale
aangelegenheden

7332000/0/0020/ AMJP000691 - Nieuw
cijfer Limlburg.net email
27/10

2025 412.000,00 9.800,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000345 -
Drijfkracht/Fiscale
aangelegenheden

7340200/0/0020/ AMJP000865 -
Stopzetting belasting
drijfkracht op motoren
vanaf 2022

2022 130.000,00 -130.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000345 -
Drijfkracht/Fiscale
aangelegenheden

7340200/0/0020/ AMJP000865 -
Stopzetting belasting
drijfkracht op motoren
vanaf 2022

2023 130.000,00 -130.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000345 -
Drijfkracht/Fiscale
aangelegenheden

7340200/0/0020/ AMJP000865 -
Stopzetting belasting
drijfkracht op motoren
vanaf 2022

2024 130.000,00 -130.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000345 -
Drijfkracht/Fiscale
aangelegenheden

7340200/0/0020/ AMJP000865 -
Stopzetting belasting
drijfkracht op motoren
vanaf 2022

2025 130.000,00 -130.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000347 -
Verspreiding kosteloos
reclamedrukwerk/Fiscale
aangelegenheden

7342400/0/0020/ AMJP000648 - Belasting
verspreiding
reclamedrukwerk
aanpassing aan de
huidige cijfers

2020 110.000,00 -25.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000347 -
Verspreiding kosteloos
reclamedrukwerk/Fiscale
aangelegenheden

7342400/0/0020/ AMJP000648 - Belasting
verspreiding
reclamedrukwerk
aanpassing aan de
huidige cijfers

2021 110.000,00 -30.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000347 -
Verspreiding kosteloos
reclamedrukwerk/Fiscale
aangelegenheden

7342400/0/0020/ AMJP000648 - Belasting
verspreiding
reclamedrukwerk
aanpassing aan de
huidige cijfers

2022 110.000,00 -30.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000347 -
Verspreiding kosteloos
reclamedrukwerk/Fiscale
aangelegenheden

7342400/0/0020/ AMJP000648 - Belasting
verspreiding
reclamedrukwerk
aanpassing aan de
huidige cijfers

2023 110.000,00 -30.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000347 -
Verspreiding kosteloos
reclamedrukwerk/Fiscale
aangelegenheden

7342400/0/0020/ AMJP000648 - Belasting
verspreiding
reclamedrukwerk
aanpassing aan de
huidige cijfers

2024 110.000,00 -30.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000347 -
Verspreiding kosteloos
reclamedrukwerk/Fiscale
aangelegenheden

7342400/0/0020/ AMJP000648 - Belasting
verspreiding
reclamedrukwerk
aanpassing aan de
huidige cijfers

2025 110.000,00 -30.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000449 - Subsidies
van de hogere overheid
voor personeel/Overige
algemene diensten

7406000/1/0119/ AMJP000626 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2020 5.600,00 29.500,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000449 - Subsidies
van de hogere overheid
voor personeel/Overige
algemene diensten

7406000/1/0119/ AMJP000626 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2021 5.600,00 25.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000449 - Subsidies
van de hogere overheid
voor personeel/Overige
algemene diensten

7406000/1/0119/ AMJP000626 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2022 5.600,00 25.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000449 - Subsidies
van de hogere overheid
voor personeel/Overige
algemene diensten

7406000/1/0119/ AMJP000626 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2023 5.600,00 25.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000449 - Subsidies
van de hogere overheid
voor personeel/Overige
algemene diensten

7406000/1/0119/ AMJP000626 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2024 5.600,00 25.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000449 - Subsidies
van de hogere overheid
voor personeel/Overige
algemene diensten

7406000/1/0119/ AMJP000626 - VIA 5-
koopkracht extra
middelen ingevolge
sectoraal akkoord 2020
van 8/04/2020

2025 5.600,00 25.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000989 -
gemeentefonds

7400000/0/0010/ AMJP000757 - Nieuwe
cijfers gemeentefonds

2021 140.242,00 2.217,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000989 -
gemeentefonds

7400000/0/0010/ AMJP000757 - Nieuwe
cijfers gemeentefonds

2022 145.157,00 2.300,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000989 -
gemeentefonds

7400000/0/0010/ AMJP000757 - Nieuwe
cijfers gemeentefonds

2023 150.244,00 2.387,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000989 -
gemeentefonds

7400000/0/0010/ AMJP000757 - Nieuwe
cijfers gemeentefonds

2024 155.509,00 2.477,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP000989 -
gemeentefonds

7400000/0/0010/ AMJP000757 - Nieuwe
cijfers gemeentefonds

2025 160.961,00 2.574,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001217 - Subsidie
open ruimte

7402000/0/0010/ AMJP000787 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers
doorgegeven via Lokaal
bestuur Vlaanderen

2020 136.035,00 183,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001217 - Subsidie
open ruimte

7402000/0/0010/ AMJP000787 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers
doorgegeven via Lokaal
bestuur Vlaanderen

2021 281.491,00 480,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001217 - Subsidie
open ruimte

7402000/0/0010/ AMJP000787 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers
doorgegeven via Lokaal
bestuur Vlaanderen

2022 437.172,00 588,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001217 - Subsidie
open ruimte

7402000/0/0010/ AMJP000787 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers
doorgegeven via Lokaal
bestuur Vlaanderen

2023 488.236,00 4.689,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001217 - Subsidie
open ruimte

7402000/0/0010/ AMJP000787 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers
doorgegeven via Lokaal
bestuur Vlaanderen

2024 505.324,00 7.958,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001217 - Subsidie
open ruimte

7402000/0/0010/ AMJP000787 -
Aanpassing aan de
nieuwe cijfers
doorgegeven via Lokaal
bestuur Vlaanderen

2025 523.010,00 8.237,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001584 -
responsabiliseringsbijdra
ge

7402000/0/0010/ AMJP000786 - Om het
hoofd te kunnen bieden
aan de stijgende
pensioenuitgaven, kent
de Vlaamse Regering
vanaf 2020 aan de
Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, een dotatie of
algemene
werkingssubsidie toe ten
belope van de helft van
de door hen
verschuldigde
responsabiliseringsbijdra
ge.

2020 0,00 21.781,50

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001584 -
responsabiliseringsbijdra
ge

7402000/0/0010/ AMJP000786 - Om het
hoofd te kunnen bieden
aan de stijgende
pensioenuitgaven, kent
de Vlaamse Regering
vanaf 2020 aan de
Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, een dotatie of
algemene
werkingssubsidie toe ten
belope van de helft van
de door hen
verschuldigde
responsabiliseringsbijdra
ge.

2021 0,00 22.638,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001584 -
responsabiliseringsbijdra
ge

7402000/0/0010/ AMJP000786 - Om het
hoofd te kunnen bieden
aan de stijgende
pensioenuitgaven, kent
de Vlaamse Regering
vanaf 2020 aan de
Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, een dotatie of
algemene
werkingssubsidie toe ten
belope van de helft van
de door hen
verschuldigde
responsabiliseringsbijdra
ge.

2022 0,00 23.793,50

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001584 -
responsabiliseringsbijdra
ge

7402000/0/0010/ AMJP000786 - Om het
hoofd te kunnen bieden
aan de stijgende
pensioenuitgaven, kent
de Vlaamse Regering
vanaf 2020 aan de
Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, een dotatie of
algemene
werkingssubsidie toe ten
belope van de helft van
de door hen
verschuldigde
responsabiliseringsbijdra
ge.

2023 0,00 24.855,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001584 -
responsabiliseringsbijdra
ge

7402000/0/0010/ AMJP000786 - Om het
hoofd te kunnen bieden
aan de stijgende
pensioenuitgaven, kent
de Vlaamse Regering
vanaf 2020 aan de
Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, een dotatie of
algemene
werkingssubsidie toe ten
belope van de helft van
de door hen
verschuldigde
responsabiliseringsbijdra
ge.

2024 0,00 25.942,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001584 -
responsabiliseringsbijdra
ge

7402000/0/0010/ AMJP000786 - Om het
hoofd te kunnen bieden
aan de stijgende
pensioenuitgaven, kent
de Vlaamse Regering
vanaf 2020 aan de
Vlaamse gemeenten,
OCMW’s, een dotatie of
algemene
werkingssubsidie toe ten
belope van de helft van
de door hen
verschuldigde
responsabiliseringsbijdra
ge.

2025 0,00 26.726,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001595 - Belasting
op masten en Pylonen /
fiscale aangelegenheden

7360900/0/0020/ AMJP000866 - Invoering
belasting op masten en
Pylonen

2021 0,00 144.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001595 - Belasting
op masten en Pylonen /
fiscale aangelegenheden

7360900/0/0020/ AMJP000866 - Invoering
belasting op masten en
Pylonen

2022 0,00 144.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001595 - Belasting
op masten en Pylonen /
fiscale aangelegenheden

7360900/0/0020/ AMJP000866 - Invoering
belasting op masten en
Pylonen

2023 0,00 144.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001595 - Belasting
op masten en Pylonen /
fiscale aangelegenheden

7360900/0/0020/ AMJP000866 - Invoering
belasting op masten en
Pylonen

2024 0,00 144.000,00

Gemeente
Lummen

E O BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001595 - Belasting
op masten en Pylonen /
fiscale aangelegenheden

7360900/0/0020/ AMJP000866 - Invoering
belasting op masten en
Pylonen

2025 0,00 144.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001205 - Specifieke
werkingssubsidies/Overi
ge algemene diensten

7405000/1/0119/ AMJP000684 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2020 3.000,00 -3.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

E O BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000256 - A11.2.7 De
realisatie van publieke
wifi op openbare
plaatsen

MJP001205 - Specifieke
werkingssubsidies/Overi
ge algemene diensten

7405000/1/0119/ AMJP000684 - gunning
op CBS 23/06 met
beslissing tot aanpassing
meerjarenplan + looptijd.

Oorspronkelijk werd
uitgegaan van een
leasing en een gelijke
verdeling van de
subsidie. --> wordt
éénmalige aankoop +
jaarlijkse onderhouds-en
licentiekost:
* éénmalige aankoop
(besteld - facturatie 2020
of 2021): 27.638 euro
waarvan 15.000 euro
subsidies
* jaarlijkse
onderhoudskost voor
2021-2023: 2796 euro /
jaar

Momenteel wordt nog
bijkomende kost Fluvius
- aansluitingen bekeken
en het eventueel
besparen op een te
plaatsen paal-nog in
afwachting van info

2021 3.000,00 3.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000144 - A2.1.1
Overgaan tot een
modernisering van het
gemeentelijk wagen- en
machinepark met
duurzaamheid en

MJP001088 - Auto's -
gemeenschapsgoederen
-
Aanschaffingswaarde/Ov
erige algemene diensten

2430000/1/0119/ AMJP000760 - Plannen
om de werking uit te
geven vanaf 2021 is het
niet meer opportuun om
een bestelwagen glas en
ijzerophaling te kopen

2021 120.000,00 -60.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001085 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Sportinfrastruct
uur

2210007/1/0742/ AMJP000699 -
ledverlichting sporthal,
uitvoering kan pas
plaatsvinden na de
renovatie van het dak in
2021. Daarom budget
verschuiven naar 2022

2020 25.000,00 -25.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000143 - A2.1.4 Het
systematisch
verduurzamen van zowel
het gemeentelijk
patrimonium als de
werking van de or

MJP001085 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Sportinfrastruct
uur

2210007/1/0742/ AMJP000699 -
ledverlichting sporthal,
uitvoering kan pas
plaatsvinden na de
renovatie van het dak in
2021. Daarom budget
verschuiven naar 2022

2022 0,00 25.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000007 - AP2.1
Zorgen dat aan alle
randvoorwaarden wordt
voldaan zodat  burgers,
verenigingen bedrijven
en he

AC000146 - A2.1.6
Blijven inzetten op het
beheer, bescherming en
onderhoud van het
groene karakter van
Lummen

MJP001574 - Plannen
en studies/groene ruimte

2140007/1/0680/ AMJP000721 -
Bodemonderzoek 5
gemeentelijke gronden

2021 0,00 25.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000006 - AP2.2 Het
realiseren van een
verhoging van de
rioleringsgraad in
Lummen door het
stelselmatig aanleg

AC000177 - A2.2.2 Het
aanleggen van een
gescheiden
rioleringstelsel in de
zijwegen van Gestel

MJP001120 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000651 - raming bij
goedkeuring bestek 594
972 euro

2021 164.127,26 -14.127,26

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000006 - AP2.2 Het
realiseren van een
verhoging van de
rioleringsgraad in
Lummen door het
stelselmatig aanleg

AC000177 - A2.2.2 Het
aanleggen van een
gescheiden
rioleringstelsel in de
zijwegen van Gestel

MJP001120 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000651 - raming bij
goedkeuring bestek 594
972 euro

2022 100.000,00 200.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000006 - AP2.2 Het
realiseren van een
verhoging van de
rioleringsgraad in
Lummen door het
stelselmatig aanleg

AC000177 - A2.2.2 Het
aanleggen van een
gescheiden
rioleringstelsel in de
zijwegen van Gestel

MJP001120 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000651 - raming bij
goedkeuring bestek 594
972 euro

2023 160.000,00 -160.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000006 - AP2.2 Het
realiseren van een
verhoging van de
rioleringsgraad in
Lummen door het
stelselmatig aanleg

AC000262 - A2.2.3 Het
aanleggen van een
gescheiden
rioleringstelsel in de
Oudestraat, Tuinstraat,
Sacrementstra

MJP001207 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000652 -
herinrichting
schoolomgeving en
diverse kruispunten +
Dwarstraat toegevoegd

2020 100.000,00 -100.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000006 - AP2.2 Het
realiseren van een
verhoging van de
rioleringsgraad in
Lummen door het
stelselmatig aanleg

AC000262 - A2.2.3 Het
aanleggen van een
gescheiden
rioleringstelsel in de
Oudestraat, Tuinstraat,
Sacrementstra

MJP001207 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000652 -
herinrichting
schoolomgeving en
diverse kruispunten +
Dwarstraat toegevoegd

2021 100.000,00 200.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000006 - AP2.2 Het
realiseren van een
verhoging van de
rioleringsgraad in
Lummen door het
stelselmatig aanleg

AC000262 - A2.2.3 Het
aanleggen van een
gescheiden
rioleringstelsel in de
Oudestraat, Tuinstraat,
Sacrementstra

MJP001207 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000719 -
Ondergronds brengen
van netten

2021 100.000,00 50.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000009 - AP2.4 Het
onderhouden en
opwaarderen van
begraafplaatsen

AC000150 - A2.4.1 Het
onderhoud en de
opwaardering van de
begraafplaats van
Linkhout

MJP001092 - Uitrusting
terreinen - Bebouwde
terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Begraafplaatse
n

2220107/1/0990/ AMJP000653 -
2021:ontwerper
2022:voorbereidende
werken
2023:herinrichting

2021 250.000,00 -235.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000009 - AP2.4 Het
onderhouden en
opwaarderen van
begraafplaatsen

AC000150 - A2.4.1 Het
onderhoud en de
opwaardering van de
begraafplaats van
Linkhout

MJP001092 - Uitrusting
terreinen - Bebouwde
terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Begraafplaatse
n

2220107/1/0990/ AMJP000653 -
2021:ontwerper
2022:voorbereidende
werken
2023:herinrichting

2022 0,00 20.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000009 - AP2.4 Het
onderhouden en
opwaarderen van
begraafplaatsen

AC000150 - A2.4.1 Het
onderhoud en de
opwaardering van de
begraafplaats van
Linkhout

MJP001092 - Uitrusting
terreinen - Bebouwde
terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Begraafplaatse
n

2220107/1/0990/ AMJP000653 -
2021:ontwerper
2022:voorbereidende
werken
2023:herinrichting

2023 0,00 215.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000009 - AP2.4 Het
onderhouden en
opwaarderen van
begraafplaatsen

AC000151 - A2.4.2 Het
onderhoud en de
opwaardering van de
begraafplaats van
Meldert

MJP001093 - Terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Begraafplaatse
n

2200007/1/0990/ AMJP000654 -
2020:reeds vastgelegd
krediet, saldo
verschuiven naar 2021
en 2022.
2021:ontgravingen
2022:herintichting

2020 228.022,36 -221.545,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000009 - AP2.4 Het
onderhouden en
opwaarderen van
begraafplaatsen

AC000151 - A2.4.2 Het
onderhoud en de
opwaardering van de
begraafplaats van
Meldert

MJP001093 - Terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Begraafplaatse
n

2200007/1/0990/ AMJP000654 -
2020:reeds vastgelegd
krediet, saldo
verschuiven naar 2021
en 2022.
2021:ontgravingen
2022:herintichting

2021 0,00 20.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000002 - BD2
Zorgen voor een proper,
groen en duurzaam
Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis
voelt

AP000009 - AP2.4 Het
onderhouden en
opwaarderen van
begraafplaatsen

AC000151 - A2.4.2 Het
onderhoud en de
opwaardering van de
begraafplaats van
Meldert

MJP001093 - Terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Begraafplaatse
n

2200007/1/0990/ AMJP000654 -
2020:reeds vastgelegd
krediet, saldo
verschuiven naar 2021
en 2022.
2021:ontgravingen
2022:herintichting

2022 0,00 201.545,00

Gemeente
Lummen

I U BD000003 - BD3  Het
verzekeren van een
voldoende divers en
kwalitatief  woonaanbod
voor elke Lummenaar

AP000010 - AP3.1 Het
voorzien van
woonoplossingen voor
elke Lummenaar door
het bestendigen van een
eigen aanbo

AC000220 - A3.1.4 De
realisatie van het
masterplan Thiewinkel
met het oog op een
versterking van de
dorpskern

MJP001170 - Andere
infrastructuur betreffende
de wegen - Activa in
aanbouw/Parkeren

2250007/1/0220/ AMJP000655 - Saldo
2020 verschuiven naar
2021

2020 53.000,00 -50.050,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000003 - BD3  Het
verzekeren van een
voldoende divers en
kwalitatief  woonaanbod
voor elke Lummenaar

AP000010 - AP3.1 Het
voorzien van
woonoplossingen voor
elke Lummenaar door
het bestendigen van een
eigen aanbo

AC000220 - A3.1.4 De
realisatie van het
masterplan Thiewinkel
met het oog op een
versterking van de
dorpskern

MJP001170 - Andere
infrastructuur betreffende
de wegen - Activa in
aanbouw/Parkeren

2250007/1/0220/ AMJP000655 - Saldo
2020 verschuiven naar
2021

2021 0,00 50.131,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000266 - A4.1.1 De
aanleg van fietspaden en
het herinrichten van de
Pastoor Frederickxstraat
met een veilige

MJP001293 - Andere
infrastructuur betreffende
de wegen / Openbaar
vervoer

2250007/1/0210/ AMJP000656 -
verbeteren buurtweg

2021 0,00 15.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000285 - A4.1.2 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 1

MJP001220 - wegen 2240007/1/0200/ AMJP000657 -
ondergronds brengen
netten (reeds
goedgekeurd maar niet
vastgelegd) 60 000 euro
- bijkomend grondzet
(nog te verdelen over
alle partners ) 120 000
euro - vernieuwen
inritten (was vergeten
door ontwerper )
18 000 terug via mudule
44 000 euro

2021 0,00 224.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000163 - A4.1.3 De
aanleg van fietspaden in
de Blanklaarstraat

MJP001101 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000660 -
ondergronds brengen
netten (reeds
goedgekeurd)

2021 568.000,00 18.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000166 - A4.1.4 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 2,3 en 4

MJP001107 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000661 -
2021+2022:fase 4
2024+2025:fase 2 en 3

2021 50.000,00 350.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000166 - A4.1.4 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 2,3 en 4

MJP001107 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000661 -
2021+2022:fase 4
2024+2025:fase 2 en 3

2022 50.000,00 300.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000166 - A4.1.4 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 2,3 en 4

MJP001107 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000661 -
2021+2022:fase 4
2024+2025:fase 2 en 3

2024 1.500.000,00 -350.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000166 - A4.1.4 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 2,3 en 4

MJP001107 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000661 -
2021+2022:fase 4
2024+2025:fase 2 en 3

2025 1.500.000,00 -300.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000167 - A4.1.6 De
herinrichting van de
Zonnestraat en de
Oostereindestraat

MJP001109 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000665 - Werk
verschoven

2020 200.000,00 -200.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000167 - A4.1.6 De
herinrichting van de
Zonnestraat en de
Oostereindestraat

MJP001109 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000665 - Werk
verschoven

2021 300.000,00 -100.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000167 - A4.1.6 De
herinrichting van de
Zonnestraat en de
Oostereindestraat

MJP001109 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000665 - Werk
verschoven

2022 0,00 300.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000145 - A4.1.8 De
aanleg van fietspaden en
riolering langs de
Linkhoutstraat,
Heidestraat,
Kambergenstraat,

MJP001090 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000667 - Totale
raming 3 320 000 over
2022 en 2023 -
2024:fase 3

2023 0,00 1.920.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000145 - A4.1.8 De
aanleg van fietspaden en
riolering langs de
Linkhoutstraat,
Heidestraat,
Kambergenstraat,

MJP001090 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000667 - Totale
raming 3 320 000 over
2022 en 2023 -
2024:fase 3

2024 0,00 1.123.013,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000176 - A4.1.9 Het
verfraaien en verbeteren
van de Infanteriestraat
en de Huzarenstraat

MJP001118 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000669 -
uitgebreid met
Vandermarckenstraat

2021 100.000,00 50.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000171 - A4.1.10 De
aanleg van fietspaden en
riolering in de
Molemstraat en de
Acaciastraat

MJP001115 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000670 -
Verschoven naar
volgende jaren. raming
deel B 04/20: 2 076 620
EUR

2020 550.000,00 -549.213,50

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000171 - A4.1.10 De
aanleg van fietspaden en
riolering in de
Molemstraat en de
Acaciastraat

MJP001115 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000670 -
Verschoven naar
volgende jaren. raming
deel B 04/20: 2 076 620
EUR

2021 200.000,00 -200.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000171 - A4.1.10 De
aanleg van fietspaden en
riolering in de
Molemstraat en de
Acaciastraat

MJP001115 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000670 -
Verschoven naar
volgende jaren. raming
deel B 04/20: 2 076 620
EUR

2022 0,00 500.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000171 - A4.1.10 De
aanleg van fietspaden en
riolering in de
Molemstraat en de
Acaciastraat

MJP001115 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000670 -
Verschoven naar
volgende jaren. raming
deel B 04/20: 2 076 620
EUR

2023 250.000,00 1.326.620,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000168 - A4.1.12 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante infrastructu

MJP001117 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000672 - Naar
voren geschoven-reeds
vastlegging op 2022 van
351000 dus kan niet
naar 2021 geschoven
worden

2021 0,00 280.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000168 - A4.1.12 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante infrastructu

MJP001117 - Wegen -
Activa in
aanbouw/Wegen

2240007/1/0200/ AMJP000672 - Naar
voren geschoven-reeds
vastlegging op 2022 van
351000 dus kan niet
naar 2021 geschoven
worden

2024 500.000,00 -280.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000286 - A4.1.15 De
aanleg van een Rotonde
in de Blanklaarstraat

MJP001425 - wegen /
rotonde blanklaar

2240007/1/0200/ AMJP000673 - 2020:
reeds vastgelegd door
Fluvius (was niet
voorzien) 2021: raming
bij goedkeuring bestek
(Aanleg rotonde
Blanklaarstraat - aandeel
gemeente gestegen door
de uitbreiding van het
project met de zijwegen
Borgerstraat en
Heuvelweg).

2020 200.000,00 -108.788,60

Gemeente
Lummen

I U BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000286 - A4.1.15 De
aanleg van een Rotonde
in de Blanklaarstraat

MJP001425 - wegen /
rotonde blanklaar

2240007/1/0200/ AMJP000673 - 2020:
reeds vastgelegd door
Fluvius (was niet
voorzien) 2021: raming
bij goedkeuring bestek
(Aanleg rotonde
Blanklaarstraat - aandeel
gemeente gestegen door
de uitbreiding van het
project met de zijwegen
Borgerstraat en
Heuvelweg).

2021 0,00 280.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000192 - A6.3.2 De
verdere afwerking van de
site van het
woonzorgcentrum

MJP001133 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Woon- en
zorgcentra

2210007/1/0953/ AMJP000949 - 204.
afbraak oud wzc,
realiseren berging
technische dienst wzc
250m2 budget
verschuiven van
gemeente naar OCMW

2021 50.000,00 -50.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000192 - A6.3.2 De
verdere afwerking van de
site van het
woonzorgcentrum

MJP001133 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Woon- en
zorgcentra

2210007/1/0953/ AMJP000949 - 204.
afbraak oud wzc,
realiseren berging
technische dienst wzc
250m2 budget
verschuiven van
gemeente naar OCMW

2022 665.200,00 -665.200,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

I U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000192 - A6.3.2 De
verdere afwerking van de
site van het
woonzorgcentrum

MJP001609 - Gebouwen
- woon-en zorgcentra

2210007/1/0953/ AMJP000951 - 204.
afbraak oud wzc,
realiseren berging
technische dienst wzc
250m2 budget
verschuiven van
gemeente naar OCMW

2021 0,00 50.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

OCMW
Lummen
(0212195022)

I U BD000006 - BD6
Verzekeren van
aangepaste
woonoplossingen voor
alle Lummenaren in elke
fase van hun leven

AP000019 - AP6.3 Het
bestendigen van een
kwaliteitsvol en
voldoende aanbod aan
residentiële
zorgvoorzieningen m

AC000192 - A6.3.2 De
verdere afwerking van de
site van het
woonzorgcentrum

MJP001609 - Gebouwen
- woon-en zorgcentra

2210007/1/0953/ AMJP000951 - 204.
afbraak oud wzc,
realiseren berging
technische dienst wzc
250m2 budget
verschuiven van
gemeente naar OCMW

2022 0,00 665.200,00

Gemeente
Lummen

I U BD000007 - BD7
Creëren van alle
mogelijke kansen voor
kinderen en jeugd en het
voorzien van de nodige
onderste

AP000020 - AP7.1 Het
voortzetten van het
huidig aanbod aan
buitenschoolse
kinderopvang en het
stimuleren van an

AC000194 - A7.1.3 Het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging
van de infrastructuur en
het materiaal

MJP001134 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Kinderopvang

2210007/1/0945/ AMJP000692 - budget
mag integraal worden
overgedragen naar 2021,
tuinberging werd nog niet
gerealiseerd. De
kleuterschool wilde de
optie tot uitbreiding eigen
lokaal onderzoeken maar
begin september
aangegeven dat dit geen
optie is.

2020 20.568,76 -17.557,30

Gemeente
Lummen

I U BD000007 - BD7
Creëren van alle
mogelijke kansen voor
kinderen en jeugd en het
voorzien van de nodige
onderste

AP000020 - AP7.1 Het
voortzetten van het
huidig aanbod aan
buitenschoolse
kinderopvang en het
stimuleren van an

AC000194 - A7.1.3 Het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging
van de infrastructuur en
het materiaal

MJP001134 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Kinderopvang

2210007/1/0945/ AMJP000692 - budget
mag integraal worden
overgedragen naar 2021,
tuinberging werd nog niet
gerealiseerd. De
kleuterschool wilde de
optie tot uitbreiding eigen
lokaal onderzoeken maar
begin september
aangegeven dat dit geen
optie is.

2021 0,00 17.557,30

Gemeente
Lummen

I U BD000007 - BD7
Creëren van alle
mogelijke kansen voor
kinderen en jeugd en het
voorzien van de nodige
onderste

AP000021 - AP7.2 Het
bestendigen van het
huidige onderwijsaanbod

AC000278 - A7.2.1 De
realisatie van een
fietsenstalling nabij
basisschool De
Zonnebloem

MJP001137 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Gewoon
basisonderwijs

2210007/1/0800/ AMJP000700 - de
realisatie van een
fietsenstalling nabij
basisschool De
Zonnebloem’: er werd
14.000 euro voorzien dit
budget moet worden
doorgeschoven naar
2021

2020 14.000,00 -14.000,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000007 - BD7
Creëren van alle
mogelijke kansen voor
kinderen en jeugd en het
voorzien van de nodige
onderste

AP000021 - AP7.2 Het
bestendigen van het
huidige onderwijsaanbod

AC000278 - A7.2.1 De
realisatie van een
fietsenstalling nabij
basisschool De
Zonnebloem

MJP001137 - Gebouwen
-
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Gewoon
basisonderwijs

2210007/1/0800/ AMJP000700 - de
realisatie van een
fietsenstalling nabij
basisschool De
Zonnebloem’: er werd
14.000 euro voorzien dit
budget moet worden
doorgeschoven naar
2021

2021 0,00 14.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000211 - A8.4.1 Het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging
van de eigen
cultuurinfrastructuur  en

MJP001156 - Meubilair,
kantooruitrusting en
rollend materieel -
gemeenschapsgoederen
-
Aanschaffingswaarde/Ge
meenschapscentrum

2400000/1/0705/ AMJP000867 -
Verschuiving
veiligheidsleuningen
naar 2021

2020 13.194,49 -13.194,49

Gemeente
Lummen

I U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000028 - AP8.4 Het
verzekeren van een
divers aanbod aan
culturele initiatieven door
de uitbouw van een
beperk

AC000211 - A8.4.1 Het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging
van de eigen
cultuurinfrastructuur  en

MJP001156 - Meubilair,
kantooruitrusting en
rollend materieel -
gemeenschapsgoederen
-
Aanschaffingswaarde/Ge
meenschapscentrum

2400000/1/0705/ AMJP000867 -
Verschuiving
veiligheidsleuningen
naar 2021

2021 0,00 13.194,49

Gemeente
Lummen

I U BD000008 - BD8
Zorgen voor een
Lummen waarin
inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om
elkaar te ontmoet

AP000030 - AP8.8 Het
ondersteunen van
kerkfabrieken bij het in
stand houden van hun
kerken en de
dagdagelijkse

AC000219 - A8.8.1 De
opmaak van een
kerkenbeleidsplan en het
ondersteunen van
kerkfabrieken bij het in
stand ho

MJP001573 - Plannen
en studies - erediensten

2140007/1/0790/ AMJP000715 - Opmaak
kerkenbeleidsplan

2021 0,00 18.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000224 - A9.1.1 Het
onderhouden en
opwaarderen van
wandel- en fietsroutes

MJP001172 - Uitrusting
terreinen - Bebouwde
terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Toerisme -
Onthaal en promotie

2220107/1/0520/ AMJP000696 -
Verschuiving naar 2021 -
budget nodig voor
fietslussen

2020 25.000,00 -17.900,00

Gemeente
Lummen

I U BD000010 - BD9
Toeristische, groene en
andere troeven van
Lummen verder
ontwikkelen en in de
kijker zetten

AP000032 - AP9.1
Lummen blijven
profileren als plaats voor
natuurbeleving en het
onderhouden en verder
ontwikke

AC000224 - A9.1.1 Het
onderhouden en
opwaarderen van
wandel- en fietsroutes

MJP001172 - Uitrusting
terreinen - Bebouwde
terreinen -
gemeenschapsgoederen
- Activa in
aanbouw/Toerisme -
Onthaal en promotie

2220107/1/0520/ AMJP000696 -
Verschuiving naar 2021 -
budget nodig voor
fietslussen

2021 0,00 17.900,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000038 - AP10.4 Het
verzekeren van een
veilige en efficiënte ICT-
werking en -
infrastructuur, aangepast
aan de

AC000238 - A10.4.1 Het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging
van de ICT-infrastructuur
en - materi

MJP001188 - Informatica
-
gemeenschapsgoederen
-
Aanschaffingswaarde/Ov
erige algemene diensten

2410000/1/0119/ AMJP000678 -
telefooncentrale
verschuiven van 2023
naar 2021

2021 0,00 30.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000038 - AP10.4 Het
verzekeren van een
veilige en efficiënte ICT-
werking en -
infrastructuur, aangepast
aan de

AC000238 - A10.4.1 Het
voorzien van onderhoud,
herstelling en vervanging
van de ICT-infrastructuur
en - materi

MJP001188 - Informatica
-
gemeenschapsgoederen
-
Aanschaffingswaarde/Ov
erige algemene diensten

2410000/1/0119/ AMJP000678 -
telefooncentrale
verschuiven van 2023
naar 2021

2023 30.000,00 -30.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000252 - A11.2.5 De
aankoop en plaatsing
van nieuwe digitale
infoschermen met
aandacht voor een
efficiënt beh

MJP001198 - Andere
infrastructuur betreffende
de wegen - Activa in
aanbouw/Wegen

2250007/1/0119/ AMJP000677 - Project
S-lim overgezet naar
2021

2020 405.000,00 -300.000,00

Gemeente
Lummen

I U BD000012 - BD11
Verzekeren van een
toegankelijke
dienstverlening met de
noden van de burger als
uitgangspunt

AP000043 - AP11.2
Streven naar een
duidelijke, kwaliteitsvolle
tweerichtingscommunicat
ie met een hoge
herkenba

AC000252 - A11.2.5 De
aankoop en plaatsing
van nieuwe digitale
infoschermen met
aandacht voor een
efficiënt beh

MJP001198 - Andere
infrastructuur betreffende
de wegen - Activa in
aanbouw/Wegen

2250007/1/0119/ AMJP000677 - Project
S-lim overgezet naar
2021

2021 0,00 300.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000003 - BD3  Het
verzekeren van een
voldoende divers en
kwalitatief  woonaanbod
voor elke Lummenaar

AP000010 - AP3.1 Het
voorzien van
woonoplossingen voor
elke Lummenaar door
het bestendigen van een
eigen aanbo

AC000152 - A3.1.1
Streven naar de
realisatie van
bijkomende sociale huur-
en koopwoningen in
samenwerking met e

MJP001094 - Terreinen
en gebouwen - andere
materiële vaste activa -
Aanschaffingswaarde/Ov
erige algemene diensten

2600000/1/0119/ AMJP000947 - 335.
verkoop gronden en/aan
Merelnestje/ -
Verschuiving budget van
Gemeente naar OCMW

2021 300.000,00 -300.000,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

I O BD000003 - BD3  Het
verzekeren van een
voldoende divers en
kwalitatief  woonaanbod
voor elke Lummenaar

AP000010 - AP3.1 Het
voorzien van
woonoplossingen voor
elke Lummenaar door
het bestendigen van een
eigen aanbo

AC000152 - A3.1.1
Streven naar de
realisatie van
bijkomende sociale huur-
en koopwoningen in
samenwerking met e

MJP001608 - Terreinen
en gebouwen - andere
materiële vaste actie /
Overige algemene
diensten

2600000/1/0119/ AMJP000948 - 335.
verkoop gronden en/aan
Merelnestje/ -
Verschuiving budget van
Gemeente naar OCMW

2021 0,00 300.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000285 - A4.1.2 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 1

MJP001540 -
Investeringssubsidies -
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000658 - 2020:
1ste schijf - 2021 2de
schijf + 18 000 euro van
meerwerk

2020 2.730.022,00 -1.303.352,00

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022) Herziening meerjarenplan 2020 - 2025
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000285 - A4.1.2 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 1

MJP001540 -
Investeringssubsidies -
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000658 - 2020:
1ste schijf - 2021 2de
schijf + 18 000 euro van
meerwerk

2021 0,00 1.280.715,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000163 - A4.1.3 De
aanleg van fietspaden in
de Blanklaarstraat

MJP001100 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000659 -
2021:Nieuw cijfer aan de
hand van inschrijving
2022:nieuw cijfer volgens
inschrijving 2de schijf

2021 325.000,00 -10.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000163 - A4.1.3 De
aanleg van fietspaden in
de Blanklaarstraat

MJP001100 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000659 -
2021:Nieuw cijfer aan de
hand van inschrijving
2022:nieuw cijfer volgens
inschrijving 2de schijf

2022 0,00 300.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000163 - A4.1.3 De
aanleg van fietspaden in
de Blanklaarstraat

MJP001100 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000659 -
2021:Nieuw cijfer aan de
hand van inschrijving
2022:nieuw cijfer volgens
inschrijving 2de schijf

2023 321.000,00 -321.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000166 - A4.1.4 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 2,3 en 4

MJP001106 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000662 -
2021:module13 schijf 1
2022:module13 schijf 2

2021 0,00 350.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000166 - A4.1.4 De
aanleg van fietspaden
van Meldert tot Lummen-
centrum – fase 2,3 en 4

MJP001106 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000662 -
2021:module13 schijf 1
2022:module13 schijf 2

2022 0,00 300.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000165 - A4.1.5 De
aanleg van fietspaden in
de Vinnehoekstraat

MJP001104 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000664 - Raming
ontvangst bij
goedkeuring bestek

2020 92.800,00 -92.800,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000165 - A4.1.5 De
aanleg van fietspaden in
de Vinnehoekstraat

MJP001104 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000664 - Raming
ontvangst bij
goedkeuring bestek

2021 100.000,00 -40.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000165 - A4.1.5 De
aanleg van fietspaden in
de Vinnehoekstraat

MJP001104 -
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal
met vordering op korte
termijn - Nominaal
bedrag van de subsidie
of waarde van de
schenking/Wegen

1500000/1/0200/ AMJP000664 - Raming
ontvangst bij
goedkeuring bestek

2022 0,00 60.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000167 - A4.1.6 De
herinrichting van de
Zonnestraat en de
Oostereindestraat

MJP001567 -
investeringssubsidies -
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000666 - Subsidies
Zonnestraat +
Oostereindestraat

2021 0,00 80.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000167 - A4.1.6 De
herinrichting van de
Zonnestraat en de
Oostereindestraat

MJP001567 -
investeringssubsidies -
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000666 - Subsidies
Zonnestraat +
Oostereindestraat

2023 0,00 80.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000145 - A4.1.8 De
aanleg van fietspaden en
riolering langs de
Linkhoutstraat,
Heidestraat,
Kambergenstraat,

MJP001568 -
investeringssubsidies
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000668 - 2022-
2023:raming subsidie f1
en f2: 1 035 509 2024-
2025:subs f3 geraamd
op 510 000 EUR

2022 0,00 500.000,00
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Entiteit Type
budget

Soort
budget

Beleidsdoestelling Actieplan Actie Raming Budgetcode Toelichting wijziging Jaar Transactie
krediet

Bedrag wijziging

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000145 - A4.1.8 De
aanleg van fietspaden en
riolering langs de
Linkhoutstraat,
Heidestraat,
Kambergenstraat,

MJP001568 -
investeringssubsidies
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000668 - 2022-
2023:raming subsidie f1
en f2: 1 035 509 2024-
2025:subs f3 geraamd
op 510 000 EUR

2023 0,00 535.509,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000145 - A4.1.8 De
aanleg van fietspaden en
riolering langs de
Linkhoutstraat,
Heidestraat,
Kambergenstraat,

MJP001568 -
investeringssubsidies
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000668 - 2022-
2023:raming subsidie f1
en f2: 1 035 509 2024-
2025:subs f3 geraamd
op 510 000 EUR

2024 0,00 250.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000145 - A4.1.8 De
aanleg van fietspaden en
riolering langs de
Linkhoutstraat,
Heidestraat,
Kambergenstraat,

MJP001568 -
investeringssubsidies
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000668 - 2022-
2023:raming subsidie f1
en f2: 1 035 509 2024-
2025:subs f3 geraamd
op 510 000 EUR

2025 0,00 260.027,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000171 - A4.1.10 De
aanleg van fietspaden en
riolering in de
Molemstraat en de
Acaciastraat

MJP001569 -
investeringssubsidies-
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000671 - Eigen
raming subsidies 1 120
000 euro

2022 0,00 500.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000171 - A4.1.10 De
aanleg van fietspaden en
riolering in de
Molemstraat en de
Acaciastraat

MJP001569 -
investeringssubsidies-
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000671 - Eigen
raming subsidies 1 120
000 euro

2023 0,00 620.000,00

Gemeente
Lummen

I O BD000004 - BD4  Het
verzekeren van een vlot
en veilig Lummen voor
iedereen,  zowel thuis als
op en naast de weg

AP000013 - AP4.1 Het
verzekeren van een
kwaliteitsvol en
onderhouden
wegennetwerk en
aanverwante
infrastructuur

AC000286 - A4.1.15 De
aanleg van een Rotonde
in de Blanklaarstraat

MJP001570 -
investeringssubsidies -
wegen

1500000/1/0200/ AMJP000674 -
tussenkomst Provincie
voor de heraanleg van
de Veldbeek in het
dossier Rotonde Zwarte
Ring

2021 0,00 22.248,00

OCMW
Lummen
(0212195022)

F U BD000011 - BD10
Optimaliseren van de
interne werking  met het
oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k

AP000040 - AP10.6 Het
uitwerken en
implementeren van een
doordacht financieel
beleid en het bewaken
van een gez

AC000243 - A10.6.1 Het
bewaken van een
gezonde algemene
financiering voor het
ééngemaakt lokaal
bestuur

MJP001604 - Leningen
van de provincie -
transacties in verband
met de openbare schuld

4240001/0/0040/ AMJP000939 - Bedrag
2025 niet mee
opgenomen bij opmaak
meerjarenplan

2025 0,00 25.000,00
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ENTITEIT TYPE BUDGET SOORT
BUDGET

2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAAL
 MJP 2020-2025

Gemeente
Lummen Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

-29.761,43

355.400,74

399.697,73

201.096,30

293.217,98

33.459,59

282.211,49

85.762,08

137.409,34

183.304,45

141.403,57

286.807,32

1.224.178,68

1.145.830,48

Investering

Uitgave

Ontvangst

-1.617.248,89

-1.396.152,00

1.313.655,53

1.382.963,00

881.345,00

1.660.000,00

3.271.620,00

914.509,00

493.013,00

250.000,00

-300.000,00

260.027,00

4.042.384,64

3.071.347,00

TOTAAL Uitgave

Ontvangst

Resultaat

-1.647.010,32

-1.040.751,26

606.259,06

1.713.353,26

1.584.059,30

-129.293,96

1.174.562,98

1.693.459,59

518.896,61

3.553.831,49

1.000.271,08

-2.553.560,41

630.422,34

433.304,45

-197.117,89

-158.596,43

546.834,32

705.430,75

5.266.563,32

4.217.177,48

-1.049.385,84

OCMW Lummen
(0212195022) Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

-22.300,00

64.000,00

86.490,00

65.217,00

56.483,00

68.760,00

57.242,00

72.312,00

58.021,00

76.072,00

58.816,00

79.844,00

294.752,00

426.205,00

Investering

Uitgave

Ontvangst

0,00

0,00

50.000,00

300.000,00

665.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715.200,00

300.000,00

Financiering

Uitgave

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

TOTAAL Uitgave

Ontvangst

Resultaat

-22.300,00

64.000,00

86.300,00

136.490,00

365.217,00

228.727,00

721.683,00

68.760,00

-652.923,00

57.242,00

72.312,00

15.070,00

58.021,00

76.072,00

18.051,00

83.816,00

79.844,00

-3.972,00

1.034.952,00

726.205,00

-308.747,00

Gemeente
Lummen,
OCMW Lummen
(0212195022)

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

-52.061,43

419.400,74

486.187,73

266.313,30

349.700,98

102.219,59

339.453,49

158.074,08

195.430,34

259.376,45

200.219,57

366.651,32

1.518.930,68

1.572.035,48

Investering

Uitgave

Ontvangst
-1.617.248,89

-1.396.152,00

1.363.655,53

1.682.963,00

1.546.545,00

1.660.000,00

3.271.620,00

914.509,00

493.013,00

250.000,00

-300.000,00

260.027,00

4.757.584,64

3.371.347,00
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ENTITEIT TYPE BUDGET SOORT
BUDGET

2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAAL
 MJP 2020-2025

Gemeente
Lummen,
OCMW Lummen
(0212195022)

Financiering

Uitgave

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

TOTAAL Uitgave

Ontvangst

Resultaat

-1.669.310,32

-976.751,26

692.559,06

1.849.843,26

1.949.276,30

99.433,04

1.896.245,98

1.762.219,59

-134.026,39

3.611.073,49

1.072.583,08

-2.538.490,41

688.443,34

509.376,45

-179.066,89

-74.780,43

626.678,32

701.458,75

6.301.515,32

4.943.382,48

-1.358.132,84
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SN: Strategische Nota

2020-2025
Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Prioritaire Thema: 3: Lummen is vlot en veilig
Lummen is vlot en veilig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.235.888 3.365.026 3.473.955 3.583.824 3.696.031 3.809.073

Ontvangsten 95.118 95.118 95.118 95.118 95.118 95.118

Saldo -3.140.771 -3.269.909 -3.378.838 -3.488.706 -3.600.914 -3.713.955

Investeringen
Uitgaven 7.386.381 2.663.183 3.285.000 4.651.620 3.396.013 1.203.000

Ontvangsten 3.257.595 2.125.463 1.660.000 1.555.509 2.920.000 260.027

Saldo -4.128.786 -537.720 -1.625.000 -3.096.111 -476.013 -942.973

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BD4  Het verzekeren van een vlot en veilig
Lummen voor iedereen,  zowel thuis als op en naast de weg
BD4  Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen,
zowel thuis als op en naast de weg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.235.888 3.365.026 3.473.955 3.583.824 3.696.031 3.809.073

Ontvangsten 95.118 95.118 95.118 95.118 95.118 95.118

Saldo -3.140.771 -3.269.909 -3.378.838 -3.488.706 -3.600.914 -3.713.955

Investeringen
Uitgaven 7.386.381 2.663.183 3.285.000 4.651.620 3.396.013 1.203.000

Ontvangsten 3.257.595 2.125.463 1.660.000 1.555.509 2.920.000 260.027

Saldo -4.128.786 -537.720 -1.625.000 -3.096.111 -476.013 -942.973

Financiering

Prioritair actieplan: AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en
onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur, met bijzondere
aandacht voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 989.358 1.044.119 1.075.480 1.105.016 1.134.014 1.160.870

Ontvangsten 75.118 75.118 75.118 75.118 75.118 75.118

Saldo -914.240 -969.002 -1.000.363 -1.029.898 -1.058.896 -1.085.752

Investeringen
Uitgaven 7.386.381 2.663.183 3.285.000 4.651.620 3.396.013 1.203.000

Ontvangsten 3.257.595 2.125.463 1.660.000 1.555.509 2.920.000 260.027

Saldo -4.128.786 -537.720 -1.625.000 -3.096.111 -476.013 -942.973

Financiering
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Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgaven 2.246.530 2.320.907 2.398.475 2.478.808 2.562.017 2.648.203

Ontvangsten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Saldo -2.226.530 -2.300.907 -2.378.475 -2.458.808 -2.542.017 -2.628.203

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Niet-prioritaire Thema:
- 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving

- BD000005: BD5  Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar
- BD000007: BD7  Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het

voorzien van de nodige onderste
- BD000006: BD6  Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren

in elke fase van hun leven
- 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

- BD000003: BD3  Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief  woonaanbod
voor elke Lummenaar

- BD000002: BD2  Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen  waarin de
Lummenaar zich thuis voelt
- 1: Lummen is een dynamische gemeente

- BD000001: BD1  De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt  tot ondernemen,
werken en bezoeken
- 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

- BD000012: BD11  Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van
de burger als uitgangspunt

- BD000011: BD10  Optimaliseren van de interne werking  met het oog op een efficiënte,
effectieve, integere en k
- 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

- BD000010: BD9  Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder
ontwikkelen en in de kijker zetten

- BD000008: BD8  Zorgen voor een  Lummen waarin inwoners ruimschoots de
gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 21.730.331 22.286.670 22.716.660 23.238.062 23.593.630 24.086.376

Ontvangsten 27.114.932 27.116.488 27.550.129 28.094.085 28.732.159 29.274.382

Saldo 5.384.601 4.829.818 4.833.469 4.856.023 5.138.529 5.188.005

Investeringen
Uitgaven 7.882.262 2.360.058 4.103.465 838.600 686.600 164.600

Ontvangsten 1.335.539 462.000 840.407 0 0 0

Saldo -6.546.722 -1.898.058 -3.263.058 -838.600 -686.600 -164.600

Financiering
Uitgaven 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

Ontvangsten 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

Saldo 5.463.409 1.065.701 3.529.001 309.024 -333.926 167.471
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.lummen.be/over-lummen/beleidsdocumenten/beleidsplannen/budget
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Financiële nota 
De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit volgende schema’s: 

1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 

2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht 

3. Schema M3: het overzicht van de kredieten 
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M1: Financieel doelstellingenplan
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD4  Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen,  zowel thuis als op
en naast de weg

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 3.235.888 3.365.026 3.473.955 3.583.824 3.696.031 3.809.073

Ontvangst 95.118 95.118 95.118 95.118 95.118 95.118

Saldo -3.140.771 -3.269.909 -3.378.838 -3.488.706 -3.600.914 -3.713.955

Investering
Uitgave 7.386.381 2.663.183 3.285.000 4.651.620 3.396.013 1.203.000

Ontvangst 3.257.595 2.125.463 1.660.000 1.555.509 2.920.000 260.027

Saldo -4.128.786 -537.720 -1.625.000 -3.096.111 -476.013 -942.973

Financiering

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 21.730.331 22.286.670 22.716.660 23.238.062 23.593.630 24.086.376

Ontvangst 27.114.932 27.116.488 27.550.129 28.094.085 28.732.159 29.274.382

Saldo 5.384.601 4.829.818 4.833.469 4.856.023 5.138.529 5.188.005

Investering
Uitgave 7.882.262 2.360.058 4.103.465 838.600 686.600 164.600

Ontvangst 1.335.539 462.000 840.407 0 0 0

Saldo -6.546.722 -1.898.058 -3.263.058 -838.600 -686.600 -164.600

Financiering
Uitgave 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

Ontvangst 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

Saldo 5.463.409 1.065.701 3.529.001 309.024 -333.926 167.471
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Totaal
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 24.966.220 25.651.696 26.190.616 26.821.886 27.289.661 27.895.449

Ontvangst 27.210.050 27.211.605 27.645.246 28.189.202 28.827.277 29.369.499

Saldo 2.243.830 1.559.910 1.454.631 1.367.317 1.537.615 1.474.050

Investering
Uitgave 15.268.642 5.023.241 7.388.465 5.490.220 4.082.613 1.367.600

Ontvangst 4.593.134 2.587.463 2.500.407 1.555.509 2.920.000 260.027

Saldo -10.675.508 -2.435.778 -4.888.058 -3.934.711 -1.162.613 -1.107.573

Financiering
Uitgave 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

Ontvangst 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

Saldo 5.463.409 1.065.701 3.529.001 309.024 -333.926 167.471
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M2: Staat van het financieel evenwicht
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 2.243.830 1.559.910 1.454.631 1.367.317 1.537.615 1.474.050

a. Ontvangsten 27.210.050 27.211.605 27.645.246 28.189.202 28.827.277 29.369.499

b. Uitgaven 24.966.220 25.651.696 26.190.616 26.821.886 27.289.661 27.895.449

II. Investeringssaldo -10.675.508 -2.435.778 -4.888.058 -3.934.711 -1.162.613 -1.107.573

a. Ontvangsten 4.593.134 2.587.463 2.500.407 1.555.509 2.920.000 260.027

b. Uitgaven 15.268.642 5.023.241 7.388.465 5.490.220 4.082.613 1.367.600

III. Saldo exploitatie en investeringen -8.431.678 -875.868 -3.433.427 -2.567.394 375.002 366.477

IV. Financieringssaldo 5.463.409 1.065.701 3.529.001 309.024 -333.926 167.471

a. Ontvangsten 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

b. Uitgaven 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.968.269 189.833 95.574 -2.258.370 41.077 533.947

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 7.214.756 4.246.487 4.436.320 4.531.893 2.273.523 2.314.599

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 7.214.756 4.246.487 4.436.320 4.531.893 2.273.523 2.314.599

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 4.246.487 4.436.320 4.531.893 2.273.523 2.314.599 2.848.547

VIII. Onbeschikbare gelden 1.615.395 1.784.395 1.950.395 2.121.395 2.296.395 2.475.695

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 2.631.092 2.651.925 2.581.498 152.128 18.204 372.852

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 2.243.830 1.559.910 1.454.631 1.367.317 1.537.615 1.474.050

II. Netto periodieke aflossingen 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

IV. Autofinancieringsmarge 1.247.239 375.611 183.632 76.341 203.690 141.520
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 1.247.239 375.611 183.632 76.341 203.690 141.520

II. Correctie op de periodieke aflossingen -170.097 -419.462 -418.018 -680.361 -662.133 -636.816

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 1.166.688 1.603.761 1.689.017 1.971.337 1.996.059 1.969.345

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.077.142 -43.851 -234.386 -604.021 -458.444 -495.295

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 2.631.092 2.651.925 2.581.498 152.128 18.204 372.852

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 2.631.092 2.651.925 2.581.498 152.128 18.204 372.852

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 1.247.239 375.611 183.632 76.341 203.690 141.520

Totale Autofinancieringsmarge 1.247.239 375.611 183.632 76.341 203.690 141.520

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 1.077.142 -43.851 -234.386 -604.021 -458.444 -495.295

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.077.142 -43.851 -234.386 -604.021 -458.444 -495.295
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M3: Overzicht van de kredieten
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 15.547.993 19.068.716 16.077.955 18.855.139

Investeringen 13.399.632 4.593.134 4.973.241 2.287.463

Financiering 651.472 5.470.000 833.860 2.250.000
Leningen en leasings 651.472 5.470.000 833.860 2.250.000

- OCMW
Exploitatie 9.418.227 8.141.334 9.573.741 8.356.466

Investeringen 1.869.010 0 50.000 300.000

Financiering 345.119 990.000 350.439 0
Leningen en leasings 345.119 990.000 350.439 0
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene Financiering

Exploitatie
Uitgaven 209.173 255.937 312.543 361.015 370.578 378.371

Ontvangsten 15.574.987 15.639.397 15.871.742 16.204.040 16.553.171 16.909.677

Saldo 15.365.815 15.383.460 15.559.199 15.843.025 16.182.592 16.531.306

Investeringen
Financiering

Uitgaven 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

Ontvangsten 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

Saldo 5.463.409 1.065.701 3.529.001 309.024 -333.926 167.471

Lummen
Exploitatie

Uitgaven 24.757.047 25.395.759 25.878.073 26.460.870 26.919.083 27.517.079

Ontvangsten 11.635.063 11.572.209 11.773.504 11.985.162 12.274.106 12.459.822

Saldo -13.121.984 -13.823.551 -14.104.569 -14.475.708 -14.644.977 -15.057.257

Investeringen
Uitgaven 15.268.642 5.023.241 7.388.465 5.490.220 4.082.613 1.367.600

Ontvangsten 4.593.134 2.587.463 2.500.407 1.555.509 2.920.000 260.027

Saldo -10.675.508 -2.435.778 -4.888.058 -3.934.711 -1.162.613 -1.107.573

Financiering
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 24.583.844 25.230.917 25.721.712 26.313.218 26.780.276 27.387.548

1. Goederen en diensten 5.472.265 5.734.227 5.692.474 5.773.398 5.706.066 5.775.660

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.967.908 15.429.169 15.882.932 16.310.554 16.760.512 17.207.277

a. Politiek personeel 384.916 404.918 414.567 421.731 429.034 436.494

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.872.035 4.048.868 4.146.222 4.252.194 4.357.737 4.467.197

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 9.517.669 9.772.300 10.097.290 10.389.492 10.703.719 11.010.125

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 580.979 596.665 612.775 629.320 646.312 663.762

f. Andere personeelskosten 485.132 476.699 479.765 482.856 486.050 489.286

g. Pensioenen 127.176 129.720 132.314 134.961 137.660 140.413

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 602.671 562.882 564.361 571.349 572.844 577.848

4. Toegestane werkingssubsidies 3.517.954 3.480.781 3.557.728 3.633.334 3.715.898 3.801.427

- aan de politiezone 1.582.224 1.643.930 1.708.044 1.774.657 1.843.869 1.915.780

- aan de hulpverleningszone 637.064 649.606 662.398 675.446 688.755 702.330

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 717.000 729.500 729.500 729.500 729.500 729.500

- aan besturen van de eredienst 137.800 128.440 128.440 128.440 128.440 128.440

- aan andere begunstigden 443.866 329.305 329.346 325.291 325.334 325.377

5. Andere operationele uitgaven 23.046 23.858 24.216 24.583 24.956 25.337

B. Financiële uitgaven 382.376 420.779 468.904 508.668 509.385 507.901

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 379.126 417.979 466.053 505.765 506.429 504.891

- aan financiële instellingen 379.126 417.979 466.053 505.765 506.429 504.891

2. Andere financiële uitgaven 3.250 2.800 2.851 2.903 2.956 3.010

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 25.857.751 26.179.994 26.631.412 27.175.368 27.813.442 28.355.665

1. Ontvangsten uit de werking 5.835.516 6.342.790 6.518.280 6.670.333 6.910.091 7.041.197

2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.311.167 10.262.903 10.213.344 10.360.073 10.553.880 10.752.924

a. Aanvullende belastingen 9.569.535 9.370.001 9.450.442 9.597.171 9.790.978 9.990.022

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.679.812 4.769.225 4.853.335 4.905.951 4.959.147 5.012.927

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.600.498 4.319.049 4.315.380 4.409.493 4.550.104 4.695.368

- Andere aanvullende belastingen 289.224 281.727 281.727 281.727 281.727 281.727

b. Andere belastingen en boetes 741.632 892.902 762.902 762.902 762.902 762.902

3. Werkingssubsidies 9.024.903 8.894.830 9.202.306 9.437.420 9.629.884 9.824.842
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
a. Algemene werkingssubsidies 5.264.821 5.377.494 5.659.399 5.844.967 6.000.291 6.157.753

- Gemeentefonds 3.863.038 3.985.914 4.110.874 4.240.216 4.374.096 4.512.809

- Andere algemene werkingssubsidies 1.401.783 1.391.580 1.548.525 1.604.751 1.626.195 1.644.944

- van de Vlaamse overheid 1.401.783 1.391.580 1.548.525 1.604.751 1.626.195 1.644.944

b. Specifieke werkingssubsidies 3.760.082 3.517.336 3.542.907 3.592.453 3.629.593 3.667.089

- van de federale overheid 1.374.911 1.387.498 1.405.760 1.428.135 1.447.334 1.469.668

- van de Vlaamse overheid 2.293.171 2.049.838 2.057.147 2.084.318 2.102.259 2.117.421

- van andere entiteiten 92.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

4. Recuperatie individuele hulpverlening 97.001 96.901 96.901 97.151 97.151 97.301

5. Andere operationele ontvangsten 589.165 582.570 600.581 610.390 622.436 639.401

B. Financiële ontvangsten 1.352.298 1.031.611 1.013.834 1.013.834 1.013.834 1.013.834

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Exploitatiesaldo 2.243.830 1.559.910 1.454.631 1.367.317 1.537.615 1.474.050

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 344.198 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 344.198 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 14.820.629 4.900.241 7.308.465 5.435.220 4.027.613 1.312.600

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14.793.629 4.900.241 7.308.465 5.435.220 4.027.613 1.312.600

a. Terreinen en gebouwen 3.507.544 761.457 3.134.745 465.000 538.000 30.000

b. Wegen en andere infrastructuur 10.496.336 3.804.489 4.015.120 4.851.620 3.396.013 1.203.000

c. Roerende goederen 777.449 334.294 158.600 118.600 93.600 79.600

e. Erfgoed 12.300 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 27.000 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 27.000 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 68.000 25.000 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 103.815 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

- aan andere begunstigden 103.815 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Verkoop van financiële vaste activa 344.198 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 344.198 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 818.300 420.000 200.000 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.000 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 10.000 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 808.300 420.000 200.000 0 0 0

a. Onroerende goederen 808.300 420.000 200.000 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.430.636 2.167.463 2.300.407 1.555.509 2.920.000 260.027
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II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- van de Vlaamse overheid 1.809.211 2.127.463 2.300.407 1.555.509 2.920.000 260.027

- van de provincie 0 40.000 0 0 0 0

- van andere entiteiten 1.621.425 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Investeringssaldo -10.675.508 -2.435.778 -4.888.058 -3.934.711 -1.162.613 -1.107.573

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo exploitatie en investeringen -8.431.678 -875.868 -3.433.427 -2.567.394 375.002 366.477

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 996.591 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Aangaan van financiële schulden 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Financieringssaldo 5.463.409 1.065.701 3.529.001 309.024 -333.926 167.471

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar -2.968.269 189.833 95.574 -2.258.370 41.077 533.947
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T3: Investeringsproject
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

IP-AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 22.585.197 0 22.585.197

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 22.585.197 0 22.585.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 22.585.197 0 22.585.197

b. Wegen en andere infrastructuur 22.585.197 22.585.197

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 11.778.594 0 11.778.594

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.778.594 11.778.594
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020-2025

Journaalvolgnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350) Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein  13, 3560 Lummen   (0212 195 022) Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 18.862.714 19.841.715 23.350.739 23.616.813 23.284.284 23.393.713

1. Financiële schulden op 1 januari 13.669.326 18.862.714 19.841.715 23.350.739 23.616.813 23.284.284

2. Nieuwe leningen 6.460.000 2.250.000 4.800.000 1.600.000 1.000.000 1.500.000

4. Overboekingen -1.266.612 -1.270.999 -1.290.976 -1.333.926 -1.332.529 -1.390.571

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529 1.390.571

1. Financiële schulden op 1 januari 914.278 1.184.299 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529

2. Aflossingen -996.591 -1.184.299 -1.270.999 -1.290.976 -1.333.926 -1.332.529

3. Overboekingen 1.266.612 1.270.999 1.290.976 1.333.926 1.332.529 1.390.571

Totaal financiële schulden 20.047.013 21.112.714 24.641.715 24.950.739 24.616.813 24.784.284
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5. Financiële risico’s, grondslagen en assumpties 

 

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van 

de elementen die een bestuur onder de financiële risico’s moet opnemen. Niettemin hecht de 

decreetgever er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële 

risico’s waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico’s expliciet 

opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten 

beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. 

Deze bijlage vermeldt de  financiële risico’s en de gehanteerde veronderstellingen en grondslagen bij 

het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan. 

Grondslagen en assumpties 

De meeste exploitatie-uitgaven (los van de personeelsuitgaven) werden zo realistisch mogelijk 

gebudgetteerd, in functie van de uitgaven in 2020 en met toepassing van een inflatiepercentage van 

2% per jaar. De personeelsuitgaven worden gebudgetteerd met een inflatiepercentage van 2% per 

jaar. In de vorige aanpassing meerjarenplan 1 werden de verplichtingen als gevolg van het sectoraal 

akkoord opgenomen. In deze aanpassing werden ook de VIA5 subsidies opgenomen , die een 

gedeeltelijke compensatie zijn van de kosten van het sectoraal akkoord. 

Aan de ontvangstenzijde werden de te ontvangen subsidies zo realistisch mogelijk geraamd. Voor de 

twee grootste inkomstenbronnen (aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende 

voorheffing) werden door de betrokken diensten ramingen ontvangen. Voor de aanvullende 

personenbelasting werd een raming voor de jaren 2021 tem 2025 ontvangen. Deze raming houdt 

rekening met dezelfde snelheid van inkohiering als in 2020. Er werd voor de raming ook rekening 

gehouden met de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de aanvullende personenbelasting. 

Voor de raming van de ontvangst aan opcentiemen onroerende voorheffing werd voor het jaar 2021 

rekening gehouden met de raming ontvangen van het ministerie. Na controle van de gewijzigde 

kadastrale gegevens in 2020 kan men concluderen dat de inkomsten met een extra 70,000 euro 

zullen toenemen. In de huidige aanpassing meerjarenplan werd dit bedrag in de volgende jaren 

opgenomen. 

Binnen de rubriek van de belastingontvangsten werd vastgesteld dat de belasting op 

reclamedrukwerk in 2020 gedaald is. Deze daling werd in het mjp verder doorgetrokken.  

Er wordt een nieuwe belasting op masten en pylonen voorzien. De inkomsten van deze belasting 

wordt geraamd op 144 000 euro.  

De belasting op drijfkracht wordt tijdens het meerjarenplan stopgezet. 

De gewone opbrengsten werden niet gewijzigd tov het eerste meerjarenplan.  

De nieuw op te nemen leningen in het meerjarenplan werden opgenomen in het budget met een 

looptijd van 20 jaar en een intrest van 2%. 
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Risico’s inzake de evolutie van de pensioenen 

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren, evenals de financiering van de 

tweede pensioenpijler van de contractuele ambtenaren, zal in de loop van dit meerjarenplan verder 

nauwgezet opgevolgd worden. Voor beide pijlers werd een fonds aangelegd. Tot op heden is de 

pensioenbijdrage lager dan de uitbetaalde pensioenen. Deze positieve situatie wordt door de huidige 

wetgeving echter bestraft doordat het te veel betaalde bedrag aan pensioenbijdragen doorgegeven 

wordt aan besturen die een korting op de responsabiliseringsbijdrage krijgen. Aan de hand van 

actuariële studies wordt de samenstelling van de fondsen opgevolgd. In de loop van het 

meerjarenplan zal verder worden nagegaan wanneer het bestuur instapt in het gesolidariseerd 

pensioenfonds van RSZPPO, en dit in functie van de evolutie van de wetgeving omtrent pensioenen 

vastbenoemden en contractuelen en de betaling van een responsabiliseringsbijdrage.  

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten 

De inkomsten ondervinden in 2020 een belangrijke impact van de COVID 19- pandemie. Gezien de 

onduidelijkheid van de evolutie van de pandemie vormt deze nog steeds een groot risico. 

De grootste inkomsten komen van de belastingen. De bedragen worden opgenomen volgens de 

ramingen die we ontvangen van de Vlaamse belastingdienst. Deze heeft aangegeven dat de initiële 

raming voor 2020 gehaald zal worden. Indien de Vlaamse belastingdienst de geplande  snelheid van 

inkohieren niet haalt, heeft dit belangrijke negatieve gevolgen op de opbrengstenrubriek. De andere 

risico’s mbt de aanvullende personenbelasting zijn: 

• De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van 

de betrokken aanslagjaren ;  

• Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ; 

• Uitzonderlijke verleende ontheffingen ; 

• Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, 

nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer 

ingevolge Covid-19, enz. 

  

De opbrengst van de opcentiemen onroerende voorheffing is afhankelijk van het KI. De overheid 

heeft echter de periode van inkohieren vertraagd met twee maanden. Doordat er gewerkt wordt 

met voorschotten zal dit niet onmiddellijk een impact hebben op de ontvangsten. Dit in de 

veronderstelling dat de hogere overheid dit uitstel kan inhalen door snellere inkohieringen. 

De geraamde dividenden van de Fluvius-groep staan onder druk. Er werd een raming ontvangen voor 

het jaar 2021. Voor de volgende jaren kan Fluvius geen geraamde bedragen overmaken. In het 

meerjarenplan is dan ook uitgegaan van een gelijkblijvend dividend. De onzekerheden gekoppeld aan 

het dividend zijn: a) de uitzonderlijke COVID=tijden, b) onduidelijkheid van de VREG over de 

voorschotten vanaf 2022 en de wijze van terugbetalen en c) het al of niet succes mbt uitgifte 

obligaties.  

Risico’s inzake samenwerkingen 

De gemeente heeft in het verleden een borgstelling goedgekeurd voor 2 sportclubs. Voor deze 

diende de gemeente nog niet tussen te komen. Bij eventueel stopzetten door de clubs ingevolge 

financiële moeilijkheden is de gemeente verplicht de aflossing van de leningen verder te zetten. Ter 
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bescherming van dit risico heeft het bestuur telkens een  hypotheek genomen op het onroerend 

goed. 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een bijkomende indicator waaraan geen normen worden 

opgelegd. Deze indicator werd door de decreetgever opgesteld om het structureel evenwicht weer te 

geven zonder dat de gekozen financieringswijze van het bestuur een rol speelt. 

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt geen rekening gehouden 

met de reële periodieke aflossingen van leningen MAAR er wordt gewerkt met aflossingen bepaald 

als 8% van de totaal openstaande schuld op 31/12 van het voorgaande jaar. (De gemiddelde 

aflossingstermijn van alle leningen wordt op 12 jaar geraamd). De negatieve gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge wordt vooral verklaard door de lening met een looptijd van 30 jaar, die in 

2018 werd aangegaan ter financiering van de bouw van het nieuw woonzorgcentrum. Aangezien het 

actief dat gekocht werd met deze lening over dezelfde looptijd in gebruik kan blijven, is het evident 

dat deze een grote negatieve impact heeft op de gecorrigeerde AFM. De ontvangsten zijn echter in 

overeenstemming met de geplande uitgaven. Het saldo wat nog overblijft is een gevolg van de lening 

opgenomen in 2022 met looptijd van 20 jaar, ter financiering van lange termijn investeringen. 
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6. Plaats waar de documentatie te vinden is. 

https://www.lummen.be/over-lummen/beleidsdocumenten/beleidsplannen/budget 

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende elementen: 

2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn 

opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de 

bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;  

3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;  

4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;  

5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden 

bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft 

om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;  

6° een overzicht van de personeelsinzet;  

7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven 

belastingsoort. 
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