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Volgnummer: 01.06
Aanpassing MJP + vaststelling kredieten 2021: deel gemeente.
Financiële dienst - W. Van Huffelen
R. Frans
Samenvatting
Het decreet lokale 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. De gemeenteraad keurde het ontwerpmeerjarenplan 2020-2025 herziening nummer 2 en de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 van het deel
gemeente goed.

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 lokale besturen 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.
Aan de gemeenteraad wordt thans het aangepast meerjarenplan voorgelegd, ter vaststelling van het
deel gemeente.
Overzicht van het aangepast financieel meerjarenplan deel gemeente.
Boekjaar

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie
Ontvangsten
Uitgaven
Exploitatiesaldo

22.546.494,00 22.633.902,00 22.606.069,00 22.976.179,00 23.507.367,00 24.104.657,00
18.995.913,00 19.160.706,00 19.190.689,00 19.402.602,00 19.607.431,00 19.782.781,00
3.550.581,00 3.473.196,00 3.415.380,00 3.573.577,00 3.899.936,00 4.321.876,00

Investeringen
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringssaldo

2.038.641,00 1.523.685,00
8.960.941,00 10.275.669,00
-6.922.300,00 -8.751.984,00

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

7.574.322,00
1.627.888,00
5.946.434,00

9.031.095,00
1.948.598,00
7.082.497,00

4.231.095,00
2.487.991,00
1.743.104,00

1.081.095,00
1.970.906,00
-889.811,00

1.601.095,00
1.932.309,00
-331.214,00

1.491.095,00
2.081.369,00
-590.274,00

Budgettair saldo

2.574.715,00

1.803.709,00

1.828.879,00

1.645.661,00

1.752.217,00

1.782.747,00

Vorig jaar
Gecumuleerd saldo
Onbeschikbare gelden

2.484.963,00
5.059.678,00
3.851.326,00

5.059.678,00
6.863.387,00
3.851.326,00

6.863.387,00 8.692.266,00 10.337.927,00 12.090.144,00
8.692.266,00 10.337.927,00 12.090.144,00 13.872.891,00
3.851.326,00 3.851.326,00 3.851.326,00 3.851.326,00

Eindsaldo

1.208.352,00

3.012.061,00

4.840.940,00

6.486.601,00

8.238.818,00 10.021.565,00

Toepasselijke regelgeving
Het decreet lokaal bestuur
- Art. 77-78
- 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.

Bespreking
- Chris Van Haute, raadslid fractie Open VLD: Tijdens de raadscommissie zei de financieel
directeur dat, om de autofinancieringsmarge recht te trekken zonder de belastingdruk te
verhogen, werd ingezet op het beperken van de energiekosten en het verschuiven van
investeringen. Kan ik hier meer toelichting bij krijgen?
- Rik Frans, burgemeester: Wat de energie betreft wordt ingezet op de verLEDding van de
straatverlichting, i.s.m. Fluvius. Verder wordt een monitoringsysteem voor de
verwarmingsinstallaties in gebouwen opgezet, om zo het verbruik beter te kunnen opvolgen
en te kunnen bijsturen. Voor de investeringen: we zitten in de eerste jaren van de legislatuur
met grote projecten. Sommige investeringen lopen vertraging op. Momenteel hebben we
een negatieve AFM maar tegen het einde van de legislatuur landen we op 538.000 euro.
- Kim Dorikens, raadslid fractie Sp.a-GROEN: Voor het project Schoem is een bedrag van
92.000 euro voorzien.
- Rik Frans, burgemeester: De bouw gaat in totaliteit over ca. 10 miljoen euro waarvan een
kleine 5 miljoen voor de gemeente is en ruim 5 miljoen voor De Ideale Woning. Het is de
bedoeling dat deze kost gedragen wordt door de opbrengst van de verkaveling. We werken
hiervoor samen met Igean. De 94.000 euro gaat over de bemeubeling.
- Kim Dorikens, raadslid fractie Sp.a-GROEN: Wij zullen ons onthouden. Er wordt veel
gerealiseerd en wij staan daar achter. Maar dikwijls wordt voor rijkelijke keuzes gegaan, het
had soms wat soberder gekund. Zo zou er meer klemtoon kunnen worden gelegd op
armoedebestrijding, sociaal wonen en verkeersveiligheid.
- Rik Frans, burgemeester: Gebouwen zijn dikwijls duur omdat we moeten beantwoorden een
normen m.b.t. duurzaamheid die we moeten behalen. We willen zo milieuvriendelijk te
werken.
- Chris Van Haute, raadslid fractie Open VLD: Wij stemmen ook onthouding. Wij vinden het
milieu en efficiëntie ook belangrijk. Maar het heeft soms ook te maken met het
totaalconcept.
Besluit
De gemeenteraad stelt 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) het
aangepast meerjarenplan deel gemeente voor de periode 2020-2025 vast. De daarin opgenomen
kredieten voor het jaar 2021 worden bevestigd.
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