PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
WOENSDAG, 31 MEI 2017
STADHUIS DE VRIERESTRAAT – 19.30 uur
Openbaar

Financiën
1.

Financiën - Jaarrekening 2016 - Vaststelling.

De jaarrekening is ingedeeld in 3 delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de
algemene rekeningen.
De beleidsnota van de jaarrekening verwoordt in de doelstellingenrealisatie het (prioritaire) beleid dat het
bestuur het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. Daarnaast bevat de beleidsnota ook een
doelstellingenrekening en een synthese van de financiële toestand.
De financiële nota bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De
opbouw van deze documenten is gelijkaardig aan de opbouw van de financiële nota van het budget. De
exploitatierekening en investeringsrekening geven voornamelijk een overzicht, per beleidsdomein, van
alle uitgaven en ontvangsten in kwestie. De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de
werkelijke geldstromen van het boekjaar weer.
De samenvatting van de algemene rekeningen bevat voornamelijk informatie die bedrijfseconomisch
interessant is: een balans en een staat van opbrengsten en kosten.
Het boekjaar 2016 sluit af met een resultaat op kasbasis van 45 705 779 EUR en een
autofinancieringsmarge van 11 026 823 EUR. Beide parameters moeten positief blijven. Hieraan is
ruimschoots voldaan.
Vanuit de algemene boekhouding is een boekhoudkundig resultaat van 6 658 648 EUR en een
balanstotaal van 286 288 069 EUR vast te stellen.
Door het positieve resultaat over boekjaar 2016 worden de gemeentelijke financiën nog versterkt. Er is
een grote buffer om toekomstige uitdagingen op te vangen.

Begroting en Uitgaven
2.

Begroting en Uitgaven - Protestantse Kerk - Jaarrekening 2016 - Advies.

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2016 van de Protestantse Kerk KnokkeHeist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten

7.179,10 EUR
21.797,61 EUR
0,00 EUR
-14.618,51EUR
808,06 EUR
-13.810,45 EUR
14.240,02 EUR
429,57 EUR
0,00 EUR

-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

3. Begroting en Uitgaven - Israëlitische gemeenschap "Adath Yisraël" Jaarrekening 2016 - Advies.
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de Israëlitische gemeenschap
“Adath Yisraël” Knokke-Heist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

38.301,69
34.518,41
0,00
0,00
1.085,64
0,00
0,00
4.868,92

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4. Begroting en Uitgaven - Saint George's Anglican Church - Jaarrekening 2016 Advies.
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2016 van de Saint George’s Anglican
Church Knokke-Heist die sluit als volgt:
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie

705,66
7.575,30
0,00
-6.869,64
26.213,94
19.344,30
0,00
19.344,30

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

0,00
2.601,50
0,00
-2.601,50
4.432,24
1.830,74

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5. Begroting en Uitgaven - Kerkfabrieken H.Familie, Heilig Hart van Jezus,
Onbevlekt Hart van Maria en St. Margareta, Sint-Antonius Abt, St.-Niklaas en SintVincentius - Jaarrekeningen 2016 - Advies.
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekeningen 2016 van volgende Kerkfabrieken die
sluiten als volgt:
Kerkfabriek Heilige Familie
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage

42.267,52
183.121,84
0,00
-140.854,32
175.356,89
34.502,57
176.832,85
211.335,42

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

31.748,78
194.938,43
0,00
-163.189,65
37.773,15
-125.416,50
164.326,67
38.910,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

76.522,67
177.793,30
-36,68
-101.307,31
126.419,06
25.111,75
103.678,57
128.790,32

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

75.000,00
75.036,68
36,68
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

32.837,09
232.831,88
0,00
-199.994,79
66.642,28
-133.352,51

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek St.-Niklaas
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen
Kerkfabriek Sint-Vincentius
-exploitatieontvangsten
-exploitatieuitgaven
-overboekingen
-exploitatie eigen financieel boekjaar
-overschot 2015
-exploitatie voor toelage
-exploitatietoelage
-overschot exploitatie
-investeringsontvangsten
-investeringsuitgaven
-overboekingen
-investeringen eigen financieel boekjaar
-overschot / tekort 2015
-overschot / tekort investeringen

176.880,52 EUR
43.528,01 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

15.416,34
62.630,28
0,00
-47.213,94
84.812,77
37.598,83
94.605,52
132.204,35

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

14.022,10
130.581,36
0,00
-116.559,26
39.389,48
-77.169,78
114.853,57
37.683,79

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6. Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 2017/1 - Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
- Aktename.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017/1 van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt.

7.

Begroting en Uitgaven - OCMW Jaarrekening 2016 - Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016. De gemeenteraad kan overeenkomstig het
OCMW-decreet zijn opmerkingen ter kennis brengen aan de provinciegouverneur.
Het boekjaar 2016 sluit af met een resultaat op kasbasis van 540.777 EUR en een
autofinancieringsmarge van 308.631 EUR. Beide parameters moeten positief blijven. Hieraan is voldaan.
Vanuit de algemene boekhouding is een boekhoudkundig resultaat van 575.779 EUR en een
balanstotaal van 12.065.499 EUR vast te stellen.

Ontvangsten
8.

Ontvangsten - Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen - Hervaststelling.

Door de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet dient de term stedenbouwkundige
vergunning in alle belasting- en retributiereglementen aangepast te worden aan de nieuwe benaming
“omgevingsvergunning”.

9.

Ontvangsten - Contantbelasting op bouwen en verbouwen - Hervaststelling.

Door de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningendecreet dient de term stedenbouwkundige
vergunning in alle belasting- en retributiereglementen aangepast te worden aan de nieuwe benaming
“omgevingsvergunning”.

10. Ontvangsten - Retributiereglement op administratieve prestaties Hervaststelling.
Vanaf 1 juni 2017 zullen alle aanvragen, meldingen, verzoeken enzovoort verlopen via de procedure van
het omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014, zodat de term stedenbouwkundige vergunning in
alle belasting- en retributiereglementen dient aangepast te worden aan de nieuwe benaming
“omgevingsvergunning”.
Verder wordt er ook voorgesteld om een aanpassing door te voeren aan de tarieven van de
omgevingsvergunning.

Interne Zaken
11. Interne Zaken - Vernieuwd Spijbelprotocol Damme/Knokke-Heist - Goedkeuring.
Een nieuw Spijbelprotocol is tot stand gekomen.
De omzendbrief van 2006 gaf de opdracht aan de lokale politie om een aanspreekpunt te creëren en een
netwerk met de lokale scholen uit te bouwen. Deze opdracht kadert in de aanpak van jeugdcriminaliteit.
Lokaal blijken er echter geen noemenswaardige problemen te zijn.
Nieuw is de circulaire omzendbrief van Parket Generaal bij het Hof van Beroep te Gent en de
omzendbrief van de Procureur des Konings bij het Parket West-Vlaanderen. Dit betreft een Spijbelnota
van de Parketten, die de rol omschrijft van de lokale actoren en hun nieuwe positionering in dit
landschap.
Naar aanleiding van de vernieuwde richtlijnen van de Vlaamse Overheid inzake de aanpak van
spijbelproblematiek werden minimale verwachtingen ten aanzien van alle partners geformuleerd.
Het Gemeentebestuur Knokke-Heist nam hierbij een coördinerende rol op zich om deze nota samen te
stellen.
In het nieuwe Spijbelprotocol staat beschreven hoe de communicatie verloopt tussen de verschillende
partners met respect voor enerzijds ieders taakopdracht en regelgeving en anderzijds de rechtspositie
van de jongere.
De doelstelling van dergelijk Spijbelprotocol is een samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, lokale
scholen, CLB en het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge waarin ieders rol duidelijk is. Hieronder
valt:
o de drugproblematiek
o spijbelen
o andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving (enkel wat betreft het melden)
Het vervolledigen van het driesporenbeleid rond jeugdproblematiek. Dit houdt in dat men zowel pistes
van preventie, zorg als repressie samen bewandelt.

Onderwijs - deKunstAcademie
12. Onderwijs - deKunstAcademie - Schoolkalender 2017-2018
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28/09/1965 in verband met de vakantie- en verlofregeling in
het onderwijs moeten de data van de vakantieperiodes jaarlijks vastgesteld worden door de inrichtende
macht.

Preventiedienst
13. Preventiedienst - Politieverordening dieren - Hervaststelling.
De gemeenteraad stelt de nieuwe versie van de politieverordeningen dieren vast. Deze politieverordening
omvat volgende wijzigingen:
 het toevoegen van een artikelnummer betreffende het uitbreken van dieren en het onderhoud
van omheiningen;
 het toevoegen van de bepaling rond pluimvee of neerhofdieren die voorheen opgenomen was in
de politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames;
 het toevoegen van een verbod op het voederen van zwervende dieren;
 het toevoegen van een verbod op de aanwezigheid van honden binnen een straal van 2 meter
rond speeltuigen;
 het toevoegen van een bepaling betreffende duiven en het moedwillig opschrikken;
 het aanpassen van de limitatieve lijst van zones waar dieren verboden zijn naar een algemene
oplijsting.

14. Preventiedienst - Politieverordening openbare veiligheid en privatieve innames hervaststelling.
De gemeenteraad keurt de nieuwe versie van de politieverordeningen openbare veiligheid en privatieve
innames goed. Deze politieverordening omvat volgende wijzigingen:
 aanpassing aan de bepaling rond de bouwstop in de zomerperiode;
 aanpassing van de toeristische zone;
 de bepaling rond de hoogte van de hagen werd verwijderd;
 het aanvullen van de voorwaarden die niet waren opgenomen in de politieverordening confrom
het huidige vergunningsbeleid.

15. Preventiedienst - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente KnokkeHeist en De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde - Verlenging Goedkeuring.
In vergadering van de gemeenteraad van 22 mei 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Knokke-Heist en De Sleutel verlengd voor een periode van 3 jaar.
Hierin voorziet de gemeente in een subsidie voor de uitbouw van de antenne. Deze subsidie wordt
verleend op jaarbasis.
Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt op 30 juni 2017. Er dient een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

16. Preventiedienst - Algemeen nood- en interventieplan van de gemeente KnokkeHeist - goedkeuring
De gemeente is wettelijk verplicht te beschikken over een Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP).
Deze zijn van toepassing bij noodsituaties en dreigende noodsituaties. Het ANIP bevat de algemene
richtlijnen en informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.
Het huidige ANIP werd volledig geüpdatet en inhoudelijk herwerkt. Daarom is het noodzakelijk om dit
opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad en vervolgens ter goedkeuring aan de gouverneur.
Dit punt wordt verdaagd om verder onderzoek mogelijk te maken.

Stadsadministratie - Secretarie
17. Stadsadministratie - Secretarie - Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) – Statutenwijziging - Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het voorstel tot statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) goed.
De voorgestelde wijzigingen zijn nodig om de verdere ontwikkeling van de TMVW mogelijk te maken.

18. Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - Buitengewone en Algemene
vergadering van vrijdag 30 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordiger - Vaststelling.

Op 5 mei 2017 ontving het gemeentebestuur een uitnodiging van TMVW voor de Algemene vergadering
op vrijdag 30 juni 2017 om 15.00 uur.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

19. Stadsadministratie - Secretarie - TMVW - aanduiding in de bestuursorganen voordracht - goedkeuring.
De gemeenteraad heeft 1 vertegenwoordiger aangeduid voor de Buitengewone en Algemene
Vergaderingen van TMVW.
De gemeenteraad heeft 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid voor de Buitengewone en
Algemene Vergaderingen van TMVW.
De gemeenteraad heeft 1 lid aangeduid voor regionaal adviescomité voor domeindiensten van TMVW.
Deze samenstelling dient opnieuw te gebeuren omdat door de afsplitsing naar TMVW ov en TMVS dv, ons
huidig aantal vertegenwoordigers (5) en plaatsvervangend vertegenwoordigers (5) worden terug
geschroefd naar 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger.

20. Stadsadministratie - Secretarie - Intercommunale Kustreddingsdienst WestVlaanderen (IKWV) Algemene Vergadering op woensdag 21 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van IKWV op 21 juni 2017
en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

21. Stadsadministratie - Secretarie - Financieringsmaatschappij voor Investeringen
van West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) - Algemene vergadering van 23 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Vertegenwoordigers - Aanduiding;
C/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) op 23 juni 2017
en neemt een standpunt in over de agendapunten
De gemeenteraad heeft de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger aangeduid.

22. Stadsadministratie - Secretarie - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Jaaractieplannen – Advies - Goedkeuring.

De gemeenteraad formuleert een advies op de jaaractieplannen van de hulpverleningszone 1 WestVlaanderen voor het jaar 2017.

23. Stadsadministratie - Secretarie - IMEWO - Algemene vergadering tevens
jaarvergadering dd. 19 juni 2017 A/ Agenda - Kennisname;
B/ Mandaat van de vertegenwoordigers - Vaststelling.
Op 19 juni 2017 om 11.00 u zal de Algemene vergadering van IMEWO plaatsvinden in de Versluys Arena,
Northlaan te Oostende.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

Contractbeheer
24. Contractbeheer - Zendstation voor telecommunicatie hoek Camille
Lemonnierlaan en Zwinlaan - Huurovereenkomst - Goedkeuring.
Door Orange Belgium (vroegere Mobistar) werd een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een
zendinstallatie voor telecommunicatie op de hoek van het pleintje gelegen Camille Lemonierlaan en
Zwinlaan.
Hierbij wordt de bestaande openbare verlichtingspaal vervangen door een naaldversie light pole.
De
o
o
o
o

huurovereenkomst houdt o.a. volgende bepalingen in:
Duurtijd: 9 jaar.
GEEN stilzwijgende verlenging.
Jaarlijkse vergoeding van 4.500,00 euro (jaarlijks te indexeren).
Opzegmogelijkheid voor de gemeente: vooropzeg van 18 maanden.

Vrijetijd - Financiën
25. Vrijetijd - Financiën - Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de rekeningen van 2016 van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist goed. De
rekeningen 2016 (jaarrekening en begrotingsrekening) van de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist
resulteren in een positief saldo van 54.829 euro.

26. Vrijetijd - Financiën - Sincfala Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de rekeningen van 2016 van de vzw Sincfala Knokke-Heist goed. De rekeningen
2016 (jaarrekening en begrotingsrekening) van de vzw Sincfala Knokke-Heist resulteren in een positief
saldo van 32.258,31 euro

27. Vrijetijd - Financiën - Sportcentrum Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de rekeningen van 2016 van de vzw Sportcentrum Knokke-Heist goed. De
rekeningen 2016 (jaarrekening en begrotingsrekening) van de vzw Sportcentrum Knokke-Heist resulteren
in een positief saldo van 136.581,39 euro.

28. Vrijetijd - Financiën - Toerisme Knokke-Heist vzw- Rekeningen 2016 Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de rekeningen 2016 van vzw Toerisme Knokke-Heist goed. De
begrotingsrekening van de vzw Toerisme sluit positief af met een saldo van 464.193,16 EUR. De
jaarrekening van de vzw Toerisme Knokke-Heist resulteert in een positief saldo van 230.620,88 EUR.

Begroting en Uitgaven
29. Begroting en Uitgaven - Budgetwijziging 1 van 2017 en aanpassing
meerjarenplan 2014-2019 - Vaststelling.
De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging 2017 en de aanpassing aan het meerjarenplan 20142019 vast.
Het resultaat van de rekening 2016 en de overdracht van de vastgelegde maar onbenutte kredieten voor
de investeringen 2016 werden verwerkt in de eerste wijziging, samen met enkele andere aanpassingen.
De voornaamste aanpassingen in investeringen zijn de volgende:
Uitgaven
Aankoop gebouwenbeheerssysteem Scharpoord: 330 000 EUR (NIEUW)
Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord: 106 521 euro (initieel 436 521 euro)
Aanpassingen Gustave van Nieuwenhuysestraat: 50 000 EUR (initieel 355 000 euro)
Slemlagen openbaar domein: 453 183 EUR (initieel 308 183 euro)
Investeringssubsidie AGSO: 1 250 000 EUR (initieel 1 000 000 EUR)
Verkeersplateau Krommedijk-Westkapellestraat: 50 000 (NIEUW)
Onderzoek site De Raan en Chalet Suisse: 20 000 euro (initieel 100 000 euro)
Aankoop Chalet Suisse: 542 000 000 euro (initieel 462 000 euro)
Heraanleg Burgemeester Frans Desmidtplein: 1 862 377 euro (initieel 1 812 377 euro)
Veiligheidspost Lichttorenplein: 1 388 593 euro (initieel 1 138 593 euro)
Aankoop kunstwerk De Pluim: 150 000 euro (NIEUW)
Verkoop Zevenkote: 3 850 000 euro (initieel 3 500 000 euro)
Project Sincfala: 1 782 562 euro (initieel 932 562 euro)
Kerk Westkapelle en omgeving: 9 031 429 euro (initieel 7 331 429 euro)
Aankoop gronden aan station Heist en nieuwe Ravelingen: - 2 350 000 euro (realisatie door AGSO)

Het resultaat van al deze aanpassingen is terug te vinden in de staat van financieel evenwicht.
Daarin staan de twee parameters die het structureel evenwicht van de gemeente weergeven: het
resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.
Het resultaat op kasbasis in 2017 bedraagt na de wijziging 8 179 096 euro.
De autofinancieringsmarge bedraagt 3 199 873 euro.

