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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2022

Financiën - Dienst financiën

4 2022_GR_00169 Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(2022/1) - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer Dirk Van Esbroeck, 
schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de 
heer Andre Buyl, raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; mevrouw Ann 
Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, 
raadslid; de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, 
raadslid; mevrouw Laura Staut, schepen; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Annick Van de Vyver, 
raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, 
raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor Catry; de heer Jo Van Duyse, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, 
raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) ter vaststelling 
voorgelegd.
Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aangepaste financiële nota en een 
toelichting.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit beleidsrapport. 
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel 
van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het OCMW. Echter, de 
gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
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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 besturen
Omzendbrief Vlaamse Regering KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2018 betreffende de strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Algemene rekening  

Beleidsitem  

Kostenplaats  

Bedrag  

Beschikbaar krediet  

Subproject (enkel voor investeringen)  

Actieplan  

Actie  

Stemming op het besluit

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 20 stem(men) voor: CD&V; N-VA
- 7 stem(men) tegen: Beveren2020; Groen; Open VLD; Vooruit
- 4 onthouding(en): Onafhankelijken; Vlaams Belang

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022/1), deel gemeente, vast te stellen.

Artikel 2
het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te 
keuren en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) in zijn geheel definitief vast te 
stellen.

Artikel 3
conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur ervoor te zorgen dat het openbare centrum voor maatschappelijk 
welzijn steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Bijlagen
1. beleidsdomeinen.pdf
2. Bijlage update inspiratienota_2021 (003).pdf
3. definitief boekje.pdf
4. Inspiratienota 042019.pdf
5. ODAA_overzicht_doelstellingen__actieplannen_en_acties_2022_06_13_19_33_01.pdf
6. Overzicht belastingontvangsten 2022.pdf
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7. Overzicht verbonden entiteiten.pdf
8. overzichtSubsidiesPerBeleidsveld_BP2020_2025-5_2022.pdf
9. RENTELOZE EN DOORGEEFLENINGEN.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


