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In openbare zitting
Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW. 

De OCMW-raad

Juridische basis:
1. Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen, inzonderdheid artikel 249.

2. Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 omtrent de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale besturen.

Voorgaande:
1. De beslissing van de gemeenteraad dd. 30 december 2013 houdende “Goedkeuring 

meerjarenplanning 2014 - 2019.

2. De beslissing van het college dd. 23 juli 2019 houdende “BBC 2020 – vaststellen ontwerp 
beleidsvisie – doelstellingen”.

3. De presentatie en bespreking van het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025 tussen college en 
MAT dd. 25 en 26 november 2019.

4. De presentatie van het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025 aan de raadsleden dd. 17 
december 2019.

Probleemstelling:
In het eerste jaar van de legislatuur dient er een nieuw meerjarenplan opgesteld te worden. De financieel 
directeur staat in voor de opmaak van de financiële nota en de algemeen directeur voor de opmaak van de 
beleidsnota. Het ontwerp van meerjarenplan werd besproken op speciaal daartoe ingerichte vergaderingen 
tussen het college van burgemeester en schepenen / vast bureau en leden van het managementteam op 25 
en 26 november 2019.

Aan de raadsleden werd 14 dagen voorafgaand aan de raad het meerjarenplan 2020 – 2025 overgemaakt. 
Een presentatie van het meerjarenplan 2020 – 2025 vond plaats op 17 december 2019 op een speciaal 
daartoe ingerichte vergadering voor de raadsleden.

Motivering: 
De beleidsrapporten vormen nu één geïntegreerd geheel. Gemeente en OCMW delen dus hun 
beleidsdoelstellingen, al hebben ze hiervoor nog wel afzonderlijke kredieten. Het financiële evenwicht 
wordt enkel op het niveau van beide rechtspersonen samen beoordeeld. Zowel de gemeenteraad als de 
raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun deel van het beleidsrapport vaststellen. Daarna kan 
de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn goedkeuren, waardoor het geïntegreerde beleidsrapport definitief is. De goedkeuring door de 



gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

In het kader van de nieuwe legislatuur moet een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 worden 
goedgekeurd. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en 
de documentatiebundel bij het meerjarenplan als bijlagen toegevoegd aan dit punt. Het meerjarenplan 
werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen / vast bureau en het 
managementteam.

Met 12 stemmen voor (Kris Swinnen, Jo Roggen, Chris Jamar, Erik Soors, Elke Allard, Bart 
Vlayen, Germain Vandezande, Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny 

Ruysen), 3 stemmen tegen (Ingrid Claes, Bart Andries, Monique Adams)
Artikel 1
Stelt het meerjarenplan 2020 – 2025 (deel OCMW) vast.

Artikel 2
Een afschrift van de beslissing aan het toezicht te bezorgen.
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