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Aanwezig

:

Rik Frans (Voorzitter van het Vast Bureau), Liesbeth Bardyn (Lid van het Vast
Bureau), Ludo Reyntjens (Lid van het Vast Bureau), Veerle Nonneman (Lid van
het Vast Bureau), Sarah Demartelaere (Lid van het Vast Bureau), Herman
Jongenelen (Lid van het Vast Bureau), Kim Dorikens (OCMW Raadslid), Victor
Dieltjens (OCMW Raadslid), Veerle Kwick (OCMW Raadslid), Corneel Keimes
(OCMW Raadslid), Jos Kauwenberghs (OCMW Raadslid), Jozef Leffelaer
(OCMW Raadslid), Martinne Wouters (OCMW Raadslid), Ludo Verschueren
(OCMW Raadslid), Manuel Elst (OCMW Raadslid), Rune Bastiaenssens (OCMW
Raadslid), Jan Schouwaerts (OCMW Raadslid – voorzitter), An Sorée (OCMW
Raadslid), Patrick Kloeck (OCMW Raadslid), Chris Van Haute (OCMW Raadslid),
Odette Maes (OCMW Raadslid), Fred Clee (OCMW Raadslid), Isabella Wouters
(OCMW Raadslid), Thomas Eysackers (OCMW Raadslid), Sandra Denis
(Algemeen Directeur)

___________________________________________________________________________
Volgnummer: 01.02
Aanpassing MJP + vaststelling kredieten 2021: deel OCMW.
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 raad voor maatschappelijk welzijn keurde het ontwerpmeerjarenplan
2020-2025 - herziening nummer 2 en de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 van het
deel OCMW 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 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.
- 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 raad voor maatschappelijk welzijn wordt thans het ontwerpmeerjarenplan voorgelegd, ter
vaststelling van het deel OCMW.
Overzicht van het financieel meerjarenplan deel OCMW.
Boekjaar

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.050.860,00
4.073.802,00
-2.022.942,00

2.068.038,00
3.936.397,00
-1.868.359,00

2.075.552,00
3.931.152,00
-1.855.600,00

2.008.791,00
3.653.519,00
-1.644.728,00

2.019.940,00
3.677.235,00
-1.657.295,00

2.031.551,00
3.716.858,00
-1.685.307,00

0,00
211.500,00
-211.500,00

0,00
22.000,00
-22.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
12.293,00
-12.293,00

0,00
13.030,00
-13.030,00

0,00
13.812,00
-13.812,00

0,00
14.641,00
-14.641,00

0,00
15.519,00
-15.519,00

0,00
16.450,00
-16.450,00

-2.246.735,00

-1.903.389,00

-1.869.412,00

-1.659.369,00

-1.672.814,00

-1.701.757,00

2.365.567,00
118.832,00
1.140.453,00

118.832,00
-1.784.557,00
1.140.453,00

-1.784.557,00
-3.653.969,00
1.140.453,00

-3.653.969,00
-5.313.338,00
1.140.453,00

-5.313.338,00
-6.986.152,00
1.140.453,00

-6.986.152,00
-8.687.909,00
1.140.453,00

-1.021.621,00

-2.925.010,00

-4.794.422,00

-6.453.791,00

-8.126.605,00

-9.828.362,00

Exploitatie
Ontvangsten
Uitgaven
Exploitatiesaldo
Investeringen
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringssaldo
Financiering
Ontvangsten
Uitgaven
Financieringssaldo
Budgettair saldo
Vorig jaar
Gecumuleerd saldo
Onbeschikbare gelden
Eindsaldo

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.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn 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 OCMW voor de periode 2020-2025 vast. De
daarin opgenomen kredieten voor het jaar 2021 worden bevestigd.
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Jan Schouwaerts.
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn.

