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FINANCIËN. AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025. GOEDKEURING DEEL 

OCMW EN DEFINITIEVE VASTSTELLING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 

 

Voorgeschiedenis 

 

• De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 30 augustus 2021 zijn deel van 

het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) vast. 

• De gemeenteraad stelde vervolgens, eveneens op 30 augustus 2021, zijn deel van 

het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) 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. 

 

Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget (nominatieve 

subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de 

uiteindelijke bevoegdheid blijft bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via 

het meerjarenplan te beslissen. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel 

nog een overzicht opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, 

waaronder de nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet 

langer een beslissing in, maar is louter informatief, net als de andere informatie in de 

documentatie. 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 3638-8154-2108-1568.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3638815421081568


 

 

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 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) voldoet 

aan de decretaal vereiste evenwichtscriteria. 

 

Jaar Beschikb. budget. 

res. 

Autofinancieringsmarge 

2021 6.983.518,60 168.346,65 

2022 2.790.950,60 172.333,53 

2023 1.822.507,05 -22.793,73 

2024 1.449.441,78 356.599,54 

2025 1.023.378,37 383.356,84 

 

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 deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-

2025 (MJPA-2020_2025-3) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, 

goed. Hierdoor wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) 

definitief vastgesteld. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) voor het jaar 2021 goed. 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad geeft opdracht het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-

2020_2025-3) over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
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Artikel 4 

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 

 

Financieel directeur, afdelingshoofden, communicatiedienst, digitaal loket. 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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