
 

 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 24 augustus 2020 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Tim Vandenput, waarnemend voorzitter 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en 
Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, 
raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Steven Coppens, voorzitter 
Julie Delwick, raadslid 
 

 
FINANCIËN. AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025. VASTSTELLING DEEL 
GEMEENTE. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 
 

Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 16 december 2019 stelde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 
definitief vast. 
 
Feiten en context 
 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan behoort tot de voorbehouden 
bevoegdheden van de raad. 
 
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan 
vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepaste meerjarenplan dat 
de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 
aangepaste meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen 
moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
 
Juridische gronden 
 
• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en alle latere 

wijzigingen; 
• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maar 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 
 
Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan aanpassen om: 
• de kredieten van het volgende jaar vast te stellen; en/of 
• de kredieten van het lopende jaar aan te passen. 

 
Daarnaast zal het lokale bestuur Hoeilaart zijn meerjarenplan ook aanpassen bij 
belangrijke bijsturingen van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties). 
 
Deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) heeft vooral tot doel de kredieten van het 
lopende jaar aan te passen. Omwille van een meer concrete kijk op de werking van het 
jaar 2020 dienen de volgende wijzigingen te gebeuren: 
• Rechtzettingen van foute en/of vergeten ramingen bij opmaak van het originele 

meerjarenplan. 
• Voorzien van krediet ten gevolge van eerdere verschuivingen binnen het 

exploitatie- en investeringsbudget. 
• Verwerken van genomen beslissingen door het college / vast bureau met een nog 

niet voorziene budgettaire impact in 2020. 
• Verwerken van nieuwe beleidsinitiatieven die nog opgestart worden in 2020. 
• Evaluatie van de investeringsprojecten naar timing en budget. 

 
Voor wat betreft de kredieten voor investeringen werden ook wijzigingen uitgevoerd in de 
andere jaren die behoren tot het AMJP. 
 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Luc Meganck, Joy 
Sergeys, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack en Tim Vandenput 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo 
Portois en Youri Vandervaeren 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-
2025 (MJPA-2020_2025-1) vast. 
 
Uittreksel voor 
 
Financieel directeur 
 
 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Tim Vandenput 
Waarnemend voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
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