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FINANCIËN. AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025. VASTSTELLING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 

 

Voorgeschiedenis 

 

In zitting van 24 augustus 2020 stelde de raad van bestuur het aangepaste meerjarenplan 

2020-2025 vast en keurde de gemeenteraad het beleidsdocument goed. 

 

Feiten en context 

 

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter 

goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

 

Juridische gronden 

 

• statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, goedgekeurd bij beslissing van 

de gemeenteraad van 18 december 2008, zoals gewijzigd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 27 juni 2016, in het bijzonder artikel 17 en artikel 28; 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 

• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 

rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 

(MB BBC). 

 

Advies 

 

/ 
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Argumentatie 

 

Om op 1 januari 2021 over uitvoerbare kredieten te kunnen beschikken, dient de raad in 

2020 een aangepast meerjarenplan vast te stellen. 

 

Financieel advies 

 

/ 

 

BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Luc 

Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven Coppens 

4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 

Vandervaeren 

 

 

Artikel 1 

De raad van bestuur stelt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (A-MJPA-2020_2025-

2) vast. 

 

Artikel 2 

De raad van bestuur geeft opdracht het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (A-MJPA-

2020_2025-2) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Artikel 3 

De raad van bestuur geeft opdracht het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (A-MJPA-

2020_2025-2), na goedkeuring door de gemeenteraad, over te maken aan de 

toezichthoudende overheid. 
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