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Jaarrekening 2020

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling: BD25 - Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod

BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod

 De beleidsdoelstelling is op schema. In de eerste plaats pakte APB Kamp C uit met een wereldprimeur, namelijk het eerste geprinte 

gebouw, met twee bouwlagen, dat in de toekomst een toonvoorbeeld zal zijn van innovatieve technieken. Daarnaast werd er een nieuwe 

beleidsvisie 'Kwaliteitsvol Wonen' uitgewerkt met een daaraan verbonden subsidiebeleid. Een nieuwe projectenreeks 'kwaliteitsvol wonen' 

werd bovendien goedgekeurd: deze zal op kruissnelheid zijn vanaf medio 2021. Tot slot werden de bestaande concrete lopende acties 

afgerond (Gewoontebreker), opgestart en/of verdergezet (bovenlokale trajecten).

Toelichting:

Evaluatie: Voldoende

OntvangstenUitgaven Saldo OntvangstenUitgaven Saldo

MJPJaarrekening

 2 433 041,99  2 691 793,66  258 751,67  2 377 090,00  2 512 137,00  135 047,00Exploitatie

 15 000,00 -15 000,00Investeringen

Financiering

AP Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen

Actieplan: BD25AP054 - Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen

In 2020 werden er 860 bouwadviezen aan particuliere burgers gegeven; in 90% van de gevallen verliep dat volledig digitaal. Op 

basis van deze adviezen werden infofiches opgesteld zodat er per thema een duidelijk overzicht kan worden gegeven. Daarnaast 

werden er ook meerdere projectadviezen gegeven voor grotere (ver)bouw projecten. Aan de hand van de 

aanbestedingsprocedure voor project ’t centrum, wat het eerste circulaire bedrijvencentrum in België moet worden, werd ook een 

leidraad geschreven over wat circulair aanbesteden is en hoe het kan geïmplementeerd worden bij lokale overheden. Deze zal bij 

de start van de bouw, gepland voor 2021, gelanceerd worden. In het kader van het project CVPP (Community Virtual Power Plant), 

waar APB Kamp C aan de hand van co-creatie op zoek is gegaan naar burgerinitiatieven die zelf hun een energiegemeenschap 

willen opzetten, is er een startergids gelanceerd. Met behulp van deze gids hebben burgers een duidelijk stappenplan van hoe een 

energiegemeenschap opzetten in zijn werk gaat. Het project werd ook bekroond met de Citizens’ Award EUSEW 2020. 2020 was 

ook het jaar dat APB Kamp C uitpakte met een wereldprimeur. Het eerste geprinte gebouw, met twee bouwlagen, werd onthuld en 

voorgesteld aan de wereld. De woning zal in de toekomst een toonvoorbeeld zijn van innovatieve technieken. Wat betreft het 

financiële luik volgen de actuele cijfers in grote mate de budgetten. APB Kamp C heeft het iets beter gedaan als voorzien 

voornamelijk door meer opbrengsten uit projecten. Corona heeft een beheersbare impact gehad inzake kosten en opbrengsten 

(minder zaalverhuur en bijhorende catering).

Toelichting:

Evaluatie: Voldoende

OntvangstenUitgaven Saldo OntvangstenUitgaven Saldo

MJPJaarrekening

 2 433 041,99  2 691 793,66  258 751,67  2 377 090,00  2 512 137,00  135 047,00Exploitatie

 15 000,00 -15 000,00Investeringen

Financiering

Actie: BD25AP05433

A Werking APB Centrum voor duurzaam bouwen KampC

Toelichting:

Evaluatie:

Actie: BD25AP05434

A Dotatie mjp 20-25

Toelichting:

Evaluatie:

Actie: BD25AP05435

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Toelichting:

Evaluatie:

pauhabe
Stempel


