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Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
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Openbare zitting
9.

Vaststellen aanpassing 2020/01 meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en provinciale besturen;
• Gelet op het ministerieel besluit van 26/06/2018 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;
• Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
• Gelet op het feit dat er geen afzonderlijke beleidsrapporten meer bestaan voor gemeente en
OCMW, maar deze één geconsolideerd geheel vormen;
• Gelet op het feit dat de beide besturen wel afzonderlijke kredieten hebben;
• Gelet op het feit dat de gemeenteraad het deel van de gemeente dient vast te stellen;
• Gelet op de bespreking tijdens en het positief advies door het managementteam van 14/12/2020;
• Gelet op de toelichting op de financiële commissie van 16/12/2020;
• Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag
• Gehoord de motivatie van de tegenstemmen van de oppositiepartijen die de toekomstvisie onder
andere op wegenis en herbestemming van gebouwen vaag vinden en die stellen dat ze zich
ernstige zorgen maken over de daling van de autofinancieringsmarge de komende jaren en over de
stijgende leningslast binnen het meerjarenplan

BESLUIT:

13 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van
Boven Urbain, Gunther Cooreman, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve,
De Backer Ruben, Verdonck Wim)
8 stemmen tegen (Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves, Van de
Velde Bert, D'heer Hilde, Jan Van Hee)
2 verontschuldigd (Callaert Gino, Verdurmen Angélique)

ART.1
Stelt de aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente vast zoals toegevoegd
in bijlage.
ART. 2
Stelt de gewijzigde kredieten vast voor 2020 en stelt de kredieten vast voor 2021.
ART. 3
Maakt de geconsolideerde aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan 2020-2025 in digitale vorm over
aan de Vlaamse Regering nadat de gemeenteraad het deel van de gemeente heeft vastgesteld en het
deel van het OCMW heeft goedgekeurd.

ART.4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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