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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Schepenen

Geert Bovyn, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Martine Adams, Ellen Lammens, Jo Pierson,
Werner Boullart, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, Gilberte Muls, Walter
Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Johan Geens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Liesbeth Smeyers, lvan Vanderzeypen, Leden

Meeriarenplan 2O2O-2O25 deel OCMW
Classificatiecode:480.1Vooruitzichten.

Financiële meerjarenplanning (zie ook 502)

Feiten en context
Het decreet van 22 december 201-7 bepaalt dat gemeente en OCMW voor het einde van het jaar dat
volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan moeten vaststellen. Dit gebeurt nu voor
de eerste keer volgens het decreet lokaal bestuur voor de periode 2020-2025.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de nieuwe BBC2020-regelgeving.
De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van het meerjarenplan
De algemeen directeur en financieel directeur stellen het op in overleg met het

uit.

managementteam.
Het ontwerp van meerjarenplan 2O2O-2O25 (en de daarbij horende stukken)werden conform artikel
249 52 van het DLB tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden door de
algemeen directeur.
De gemeente en OCMW hebben samen een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben elk hun eigen
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk

welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad
het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld,
goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
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Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het

bestuur voor het boekjaar 2O20in het meerjarenplan2O20-2025 inschrijft voor exploitatie,
investeringen en financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Deze kredieten worden
afzonderlijk toegewezen per rechtspersoon (gemeente en OCMW apart). De autorisatie van de
kredieten gebeurt in het schema M3 van het meerjarenplan202O-2025.
Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuurvan22 december 201-7.
Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC
Ministerieel besluit van 26 juni 201-8 betreffende de BBC.

ADVIFZEN

Positief advies van het managmentteam van 12 december 2019.

Argumentat¡e
Het meerjarenplan geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern
te voeren beleid. Verder bevat het eveneens de financiële vertaling hiervan en de weergave hoe het
bestuur het financieel evenwicht zal bewaren. Het meerjarenplan van gemeente en OCMW vormt
een geintegreerd geheel. De kredieten (op een hoog niveau vastgesteld)zijn gekoppeld aan
doelstellingen, actieplannen en acties.
Het vaststellen van de beleidsrapporten (waaronder het meerjarenplan) behoort tot de exclusieve
bevoegdheid van de raad. Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan
het college/vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten.

Het meerjare nplan 2O2O-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkeljaar
negat¡ef en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
Raadslid Pascale Alaerts vraagt een aparte stemming te houden over beleidsdoelstelling 2.2.'We
bouwen aan een sterk lokaal sociaal beleid'. Vervolgens wordt overgegaan tot de stemming over
deze beleidsdoelstelling:

Met 17 stemmen voor (Theo Francken, Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter
Verheyden, An Wouters, Geert Bovyn, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Martine Adams, Hugo
Simoens, Ellen Lammens, Jo Pierson, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen,
Benny Van
Goethem), 4 onthoudingen (Pascale Alaerts, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Sarah Delanoeije).

De financiële implicaties volgen

uit de bijgevoegde beleidsrapporten

Stemming
Met 17 stemmen voor (Theo Francken, Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter
Verheyden, An Wouters, Geert Bovyn, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Martine Adams, Hugo
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Simoens, Ellen Lammens, Jo Pierson, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen,
Benny Van Goethem), 4 onthoudingen (Werner Boullart, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale
Alaerts)

Besluit

Artikell
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Art.2
Het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar
negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Art.3
Dit dossier is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, geregeld door het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017.
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joorlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.pdf
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Johan Geens

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afsch rift,
Lu bbeek, 6 januari 2020
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