
1/2

vast bureau GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 8 november 2022

Algemeen Directeur - Financiën

1 2022_VB_00200 Adviesvraag ZPW bij aanpassing MJP 2022

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer André Van de Vyver, voorzitter vast bureau; de heer Bruno Byl, schepen; mevrouw 
Ann Van Damme, schepen; mevrouw Denise Melis-De Lamper, schepen; mevrouw Veerle 
Beernaert, schepen; de heer Steven Vervaet, schepen; mevrouw Ilse Weynants, algemeen 
directeur

Beschrijving
Argumentatie
In voorbereiding van de strategische nota, financiële schema's en de toelichting wordt het advies van het 
vast bureau gevraagd bij de voorgestelde aanpassing meerjarenplanning.
De exploitatietoelage blijft voorlopig ongewijzigd voor Zwijndrecht.  Er wordt wel een negatief 
exploitatiesresultaat verwacht voor de komende boekjaren maar dit zal door opgebouwde reserves door 
ZPW zelf gedragen worden. In de loop van 2023 zal ZPW met de moederbesturen bespreken welke 
acties te nemen op korte en middellange termijn.
De investeringstoelage blijft voorlopig ongewijzigd voor Zwijndrecht.  Men vraagt wel om de niet bestede 
middelen over te dragen van boekjaar 2022 naar boekjaar 2023.  In de loop van 2023 zullen er 
gesprekken volgen met moederbestuur Zwijndrecht over de voorbereiding van een volgend 
meerjarenplan:
- LDC Houtmere (vervanging dak)
- SF ‘t Lam en GAW ‘t Glazen Huis (renovatie & instandhoudingswerken) in functie van project 
“Kloosterstraat”
- centrale investeringen (renovatie AC en oprichting gebouw TD; aankoop laptops; catering-
upgrade/aanpassingen keukeninstallaties en beheerssystemen)
Regelgeving: bevoegdheid
Het vast bureau is bevoegd op basis van artikel 84-86 van het decreet lokaal bestuur
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:

Financiële en beleidsinformatie
Visum: geen visum noodzakelijk
Motivering
nvt
Financiële informatie
Beleidsitem: 00100
Algemeen rekeningnummer: 64920000 exploitatietoelage: ongewijzigd op 1.723.563 euro
Investeringsenveloppe: FI/20/09:
            2023: 40.000 euro
            2024: 20.000 euro
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            2025: 20.000 euro

Stemming op het besluit

2022_VB_00200 - Adviesvraag ZPW bij aanpassing MJP 2022
goedgekeurd door het vast bureau met eenparigheid

Besluit

Artikel 1
Het vast bureau geeft positief advies met betrekking tot het ingediende voorstel AMJP 2022.

Bijlagen
1. A. Meerjarenplanaanpassing 2022.pdf
2. B. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 1 - projectopvolging Q3.pdf
3. C. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 2 - Omgevingsanalyse.pdf
4. D. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 3.pdf
5. E. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Presentatie Financieel Overzicht_Final.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het vast bureau 

algemeen directeur
Ilse Weynants

algemeen directeur
Ilse Weynants

Voor eensluidend afschrift 
8 november 2022

voorzitter vast bureau
André Van de Vyver

voorzitter vast bureau
André Van de Vyver
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