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AGENDAPUNT:
Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 - 1.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
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.
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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 Mobilimsubsidie 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):
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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.
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
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