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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Dienst Financiën. 

A.  Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 - 1. 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 op de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2019; 

Overwegende dat in toepassing van het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 257, de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn verplicht zijn om minstens één keer 

per jaar het meerjarenplan aan te passen. 

Overwegende dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens bestaat uit de eventuele 

wijzigingen aan de strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. 

Overwegende dat het meerjarenplan een beleidsrapport is dat geïntegreerd dient te worden 

goedgekeurd door de gemeenteraad nadat beide raden elk hun deel hebben goedgekeurd. 

Overwegende dat dit meerjarenplan start het tweede jaar van de legislatuur en afloopt op 

het einde van het jaar na de volgende verkiezingen, met andere woorden het aan te passen 

meerjarenplan beslaat de periode 2020-2025. 

Overwegende dat bij besluit van het vast bureau van 24 februari 2020 een overdracht naar 

2020 heeft plaatsgevonden van een aantal investeringskredieten die op het einde van het 

boekjaar 2019 nog beschikbaar waren binnen de in het besluit opgelijste 

investeringsenveloppen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- 

en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel 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 besturen, zoals gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 

lokale en provinciale besturen; 



Overwegende dat in de strategische nota van het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en 

de beleidsopties voor het intern en extern te voeren beleid geïntegreerd worden 

weergegeven. 

Overwegende dat in de financiële nota van het meerjarenplan de financiële vertaling van 

de beleidsopties van de strategische nota worden weergegeven en wordt verduidelijkt hoe 

het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. 

Overwegende dat de beide delen van het meerjarenplan dienen vergezeld te zijn van een 

toelichting die alle informatie bevat over de verrichtingen in het ontwerp van 

meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te 

kunnen nemen. 

Overwegende dat in toepassing van artikel 4 van 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 de documentatie bij het meerjarenplan (o.a. de 

geactualiseerde omgevingsanalyse) ter beschikking gesteld moet worden en deze in bijlage 

wordt toegevoegd; 

Overwegende dat er in het kader van voorliggende meerjarenplanaanpassing één nieuwe 

actie voorgesteld wordt: actie 1.1.13 We bestrijden lokale armoede als gevolg van de 

Covid-19-pandemie d.m.v. lokale voucherbonnen voor kwetsbare huishouden; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om actie 2.6.3. “We ontsluiten trage wegen waarbij 

we focussen op die trage wegen die bijdragen tot een fiets- en wandelvriendelijke 

ontsluiting van gebieden.” als volgt te wijzigen: “De juridische knelpunten rond een aantal 

trage wegen worden één voor één bekeken. We gebruiken daarvoor de prioriteitenlijst die 

is opgesteld in opvolging van de inventaris.” 

Overwegende dat voorgesteld wordt om actie 2.6.6."Stimuleren van scholen om de 

provinciale Mobilim-subsidie aan te vragen en ze te laten deelnemen aan een autoluwe 

schooldag." te schrappen gelet op de stopzetting van deze actie door de provincie. 

Gelet op de volgende evolutie van de autofinancieringsmarge t.o.v. het initieel 

goedgekeurde meerjarenplan (incl. overdrachten): 

 

Met 16 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy 

Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, Lore 

Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen), 2 stemmen tegen (Karolien Grosemans, Johny 

Franssen), 3 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 

BESLUIT: 



Artikel 1. 

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2020 - 1, 

deel van het OCMW wordt goedgekeurd. 

De kredieten 2020 en 2021 worden voor het OCMW als volgt vastgesteld: 

 

 

Artikel 2. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie die als bijlagen 

werden toegevoegd bij het meerjarenplan. 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan de dienst financiën. 

Raadslid Lo Guypen verantwoordt de onthouding van de fractie NIEUW en de 

Onafhankelijke als volgt: 

Het voorbije jaar werd danig overhoop gehaald door Corona. Tal van geplande acties en 

activiteiten konden niet of slechts gedeeltelijk doorgaan wat zich rechtstreeks vertaalt in de 

vele aanpassingen in de rekening en het meerjarenplan. Dat begrijpen wij. 

  

We kunnen ons voorstellen dat de financiële dienst aardig wat puzzelwerk heeft gehad om 

de vele gewijzigde bedragen op hun juiste plaats te schuiven, waarvoor de financieel 

directeur en zijn medewerkers alle waardering en lof toekomt. 

Bij deze… 

Aan hun huiswerk heeft het niet gelegen. Aan het inhoudelijk beleid, de visie en de 

daadkracht van het beleid des te meer. 

Meermaals stellen wij vast dat er geen of nauwelijks vooruitgang is geboekt in dossiers 

waar Corona geen vat op had. Administratieve en conceptuele voorbereidingen konden 

perfect op afstand behandeld worden via mail, telefoon, videoconferentie en brief zodat 

deze als het ware klaar lagen ter uitvoering op de werkvloer of ten velde zodra de 

werkzaamheden terug normaal kunnen verlopen. Op die manier zou er een stuk minder tijd 

verloren zijn. 

Concreet denken wij aan doelstellingen en acties zoals armoedebestrijding (AP1.1), 

zelfstandig wonen voor ouderen (AP1.4), renovatie Amandinahuis (A2.3.15) en acties in 

het kader van beleidsdoelstelling Bruisende stad (BD4). Het zijn maar enkele van vele 

voornemens die nauwelijks vooruitgang boekten waar dat wel perfect kon ondanks 

Corona.  

De aanpassing die nu voorligt bevestigt onze indruk van vorig jaar bij de bespreking van 

het meerjarenplan. Toen onthielden wij ons omdat dit plan hard op een nieuwjaarsbrief 

leek, met veel vrome wensen en veel risico op mislukken zoals dat vaak gaat met 

nieuwjaarsbeloften. 



Harder werken aan het beleid, knopen doorhakken en de juiste beslissingen nemen is de 

enige optie. Maar er is op dat vlak weinig veranderd t.o.v. vorig jaar. Voor ons is besturen 

vooral een werkwoord, met de nadruk op werk. 

  

Om al die redenen, 

Omwille van het besef dat deze aanpassing een tussentijds document is, zwaar getekend 

door de Corona-beperkingen, 

Omwille van de vele, vele cijfers die het overzicht nauwelijks doenbaar maken, en omwille 

van de vaststelling dat een dergelijke inhoud ten gronde haast onbespreekbaar is in video-

conferentie onthouden NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijke zich bij de aanpassing 

2020 van het Meerjarenplan.      

_____________ 

  

Raadslid Gunter De Ryck verantwoordt de onthouding van de fractie Groen als volgt:  

De Groenfractie onthoudt zich bij de stemming over deze begrotingswijziging. De 

Groenfractie begrijpt dat 2020 een moeilijk jaar was en dat corona een grote impact heeft 

gehad op de reguliere werking. De Groenfractie waardeert dan ook het werk dat het 

bestuur, en de financiële diensten en de financiële verantwoordelijke in het bijzonder, 

onder deze omstandigheden heeft geleverd.  

De Groenfractie betreurt wel dat er in het kader van ‘Herk-de-Stad, zorgzame stad’ weinig 

acties tot uitvoering zijn gekomen, ondanks dat er nood is aan onder andere 

armoedebestrijding. De Groenfractie betreurt ook dat er een aantal – eerder symbolische – 

subsidies werden geschrapt zonder hiervoor een duidelijke motivering te geven.  

_________ 
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