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Volgnummer: 01.17
Aanpassing MJP + vaststelling kredieten 2021: deel gemeente en OCMW.
Financiële dienst - W. Van Huffelen
R. Frans
Samenvatting
Het decreet lokaal bestuur verplicht elke gemeente en OCMW om bij het begin van een nieuwe
legislatuur een meerjarenplan op te stellen. Dit meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025.
Daarnaast geldt dat het budget voor het boekjaar gelijk is aan de kredieten van hetzelfde jaar zoals
dat in het meerjarenplan is opgenomen. Jaarlijks dient de raad de kredieten voor het volgende
budgetjaar te bevestigen.
Ingevolge de integratie van gemeente en OCMW op het vlak van beleidsvoering dienen de
respectievelijke raden eerst elk hun deel van het meerjarenplan vast te stellen. Nadien is het de
gemeenteraad die het geïntegreerde meerjarenplan moet goedkeuren. Vandaag heeft de
gemeenteraad het deel van de gemeente vastgesteld en heeft de raad voor maatschappelijk welzijn
het deel van het OCMW vastgesteld. De gemeenteraad keurde het aangepast meerjarenplan goed.
Dit plan voegt de delen van gemeente en OCMW samen en vormt zo het meerjarenplan voor het
lokaal bestuur Stabroek.

Feiten en doelstelling
Het is noodzakelijk de werking van het bestuur te bestendigen door tijdig de nodige beslissingen te
nemen over het te voeren beleid en de financiële vertaling daarvan.

Het decreet lokaal bestuur verplicht elke gemeente en OCMW om bij het begin van een nieuwe
legislatuur een meerjarenplan op te stellen. Het meerjarenplan bevat een strategische nota en een
financiële nota. Het meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025. Daarnaast geldt dat het budget
voor het boekjaar gelijk is aan de kredieten van hetzelfde jaar zoals dat in het meerjarenplan is
opgenomen.
- In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de
beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
- In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de
beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het
financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
Jaarlijks dient de raad de kredieten voor het volgende budgetjaar te bevestigen
Het aangepast meerjarenplan is in bijlage aan dit besluit gehecht.
Ingevolge de integratie van gemeente en OCMW op het vlak van beleidsvoering dienen de
respectievelijke raden eerst elk hun deel van het meerjarenplan vast te stellen. Nadien is het de
gemeenteraad die het geïntegreerde meerjarenplan moet goedkeuren.
Vandaag heeft de gemeenteraad het deel van de gemeente vastgesteld en heeft de raad voor
maatschappelijk welzijn het deel van het OCMW vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt thans het aangepast meerjarenplan voorgelegd. Dit plan voegt de delen
van gemeente en OCMW samen en vormt zo het meerjarenplan voor het lokaal bestuur Stabroek.
Overzicht van de staat van het financieel evenwicht lokaal bestuur Stabroek.
Boekjaar

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie
Ontvangsten
Uitgaven
Exploitatiesaldo

24.597.354,00 24.701.940,00 24.681.621,00 24.984.970,00 25.527.307,00 26.136.208,00
23.069.715,00 23.097.103,00 23.121.841,00 23.056.121,00 23.284.666,00 23.499.639,00
1.527.639,00 1.604.837,00 1.559.780,00 1.928.849,00 2.242.641,00 2.636.569,00

Investeringen
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringssaldo

2.038.641,00 1.523.685,00
9.172.441,00 10.297.669,00
-7.133.800,00 -8.773.984,00

1.547.934,00
4.877.539,00
-3.329.605,00

1.481.934,00
2.520.039,00
-1.038.105,00

47.934,00
1.864.439,00
-1.816.505,00

1.087.934,00
3.036.789,00
-1.948.855,00

Financiering
Ontvangsten
Uitgaven
Financieringssaldo
Budgettair saldo
Vorig jaar
Gecumuleerd saldo
Onbeschikbare gelden
Eindsaldo

7.574.322,00
1.640.181,00
5.934.141,00

9.031.095,00
1.961.628,00
7.069.467,00

4.231.095,00
2.501.803,00
1.729.292,00

1.081.095,00
1.985.547,00
-904.452,00

1.601.095,00
1.947.828,00
-346.733,00

1.491.095,00
2.097.819,00
-606.724,00

327.980,00

-99.680,00

-40.533,00

-13.708,00

79.403,00

80.990,00

4.850.530,00
5.178.510,00
4.991.779,00

5.178.510,00
5.078.830,00
4.991.779,00

5.078.830,00
5.038.297,00
4.991.779,00

5.038.297,00
5.024.589,00
4.991.779,00

5.024.589,00
5.103.992,00
4.991.779,00

5.103.992,00
5.184.982,00
4.991.779,00

186.731,00

87.051,00

46.518,00

32.810,00

112.213,00

193.203,00

Toepasselijke regelgeving
Het decreet lokaal bestuur Titel 4 de beleids- en beheerscyclus, artikel 249 en volgende.

Het besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse regering tot vaststelling over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit
De gemeenteraad besluit met 15 stemmen voor (Veerle Kwick, Rik Frans, Herman Jongenelen, Ludo
Reyntjens, Daniëlle Logiest, Jos Kauwenberghs, Ludo Verschueren, Veerle Nonneman, Liesbeth
Bardyn, Sarah Demartelaere, Rune Bastiaenssens, Jan Schouwaerts, An Sorée, Patrick Kloeck, Thomas
Eysackers) en 10 onthoudingen (Kim Dorikens, Victor Dieltjens, Corneel Keimes, Jozef Leffelaer,
Martinne Wouters, Manuel Elst, Chris Van Haute, Odette Maes, Fred Clee, Isabella Wouters)
goedkeuring te hechten aan het aangepast meerjarenplan van het lokaal bestuur Stabroek voor de
periode 2020-2025. De daarin opgenomen kredieten voor het jaar 2021 worden bevestigd.
Namens de Gemeenteraad,
Voor eensluidend uittreksel,
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