
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 30 augustus 2021 

 

AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Joy Sergeys, 

schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,  

Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen en Annelies Vanderlinden, schepenen 

Caroline Lagrange, raadslid 
 

 

FINANCIËN. AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 AGB HOLAR. 

GOEDKEURING. 

 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 

 

Voorgeschiedenis 

 

In zitting van 14 december 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. 

 

Om de definitieve cijfers voor het AGB correct te kunnen opnemen in het aangepaste 

meerjarenplan van de gemeente en het OCMW, is het aangewezen dat de vaststelling 

en/of goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan van het AGB plaatsvindt voor de 

vaststelling van het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en het OCMW. 

 

Juridische gronden 

 

• 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 

 

Het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (A-MJPA2020_2025-3) voldoet 

aan de decretaal vereiste evenwichtscriteria. 

 

Jaar Beschikb. 

budget. res. 

Autofinancieringsmarge 

2021 200.505,36 10.983,38 

2022 367.857,06 -517,70 

2023 341.233,72 141.246,06 

2024 358.808,13 17.574,41 

2025 378.466,12 19.657,99 

 

Financieel advies 

/ 

 

BESLUIT:  

13 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans,  

Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Véronique Desmet, Timothy Rowies, 

Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en 

Steven Coppens 

5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,  

Jo Portois en Youri Vandervaeren 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-

MJPA2020-2025-3) goed. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad geeft opdracht om binnen de tien dagen het beleidsrapport, met 

vermelding van de datum van publicatie, op de gemeentelijke webtoepassing te 

publiceren. 

 

Uittreksel voor 

 

Financiële dienst, leden MAT, communicatiedienst, toezichthoudende overheid. 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 
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