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Openbare vergadering

Meerjarenplan 2O2O-2O25 - deel gemeente - vaststellen
De gemeenteraad

Feiten en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een
meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële
nota en een toelichting.
Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt
voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de
organisatie het proces van strategische planning heeft doorlopen, uit de missie en de visie
haar strategie heeft bepaald en die strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de
jaren van de beleidscyclus.
Het geeft inzicht in de manier waarop het bestuur de strategie wenst te realiseren in de
komende 6 jaar van de beleidscyclus. Daarvoor worden beleidsdoelstellingen, actieplannen en
acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat
doen.
Het is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met één doelstellingenboom,

waarbij het lokaal bestuur ervoor kiest om op niveau van actieplan te prioriteren en te
rapporteren.
Elk rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Er
is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties gerekend en zien we in
schema M2 het financieel evenwicht van de beleidskeuzes.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
. de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
o Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn,
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Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2079/4: strategische meerjarenplannen 2O2O-2O25lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2019
rbij meerja ren plan 2020 -2025 g u nstig geadvi seerd werd
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019
waarbij meerjarenplanaanpassing 2OI9/I, deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij het
meerjarenplan 2O2O-2025, deel OCMW werd vastgesteld
waa

Adviezen
Positief advies van het MAT op 25 november 2019.
Positief advies van het college burgemeester en schepenen op november 2019

Motivering
Het meerjarenplan is opgemaakt rond 5 pijlers, die samen een ster vormen en De Pinte laten
stralen : Bruisend, Duurzaam, Efficiënt, Veilig, Zorgzaam.
De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 was een evenwichtsoefening rond deze pijlers.
Wensen, ambities moeten elkaar vinden binnen de missie, visie, strategische uitdagingen en
de limieten van de wettelijke evenwichtscriteria. Die criteria, hebben we voldoende middelen
op zak en kunnen we onze schulden aan het begin van de volgende legislatuur blijven
bótalen, tonen of de lokale financiën gezond kunnen blijven tot aan het begin van de volgende
legislatuur.

In het meerjarenplan 2020-2025 is, na inbreng gecumuleerd budgettair resultaat van 4 002
4lO,06 euro uit de meerjarenplanaanpassing 20t9/L, aan deze evenwichtsoefening voldaan
. het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat is positief in
o 2020: 1 865 984,79 euro
o 2027:1 893 079,59 euro
o 2022:2 865 871,01 euro
o 2023:3 583 156,31 euro
o 2024: 2 791 820,85 euro
o 2025t L I97 692,79 euro

.

de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 384 794,94 euro
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

Motivatie stemgedrag
De fractie Open VLD onthoudt zich met volgende motivatie: een aantal punten binnen

dit

MJP

kunnen we ons perfect in vinden en sluiten aan bij ons eigen verkiezingsprogramma.
Wij zijn blij met de extra toelichting die we kregen, maar het is spijtig dat veel punten niet
konden afgeleid worden uit het plan op zich. Alles bleef zeer vaag. Moeilijk om nadien af te
toetsen,
Verder missen we in het plan zelf een aantal voor ons belangrijke items, We blijven het ook
jammer vinden dat het bestuur alle bestaande reserves vnl. qua OR voorziet om in te zetten
binnen één legislatuur, dit met daartegenover oa
een zeer vage omschrijving van een aantal versnipperde investeringen, inspanningen
Zonder veel aandacht voor een deel van ons OR patrimonium, zijnde oa. Polderbos 2
en de Speelark en nog weinig duidelijkheid over Kasteel Scheldevelde en omgeving.
Wel met veel dure studies over dit patrimonium en andere ooit geplande
investeringen
En met de verhoging van de belastingsdruk, die vnl de ouderen en de jonge gezinnen
treft, zo ook de verhoging van de schuldgraad
Met te weinig aandacht voor onze ondernemers - waaronder ook de middenstand,
waarbij we denken aan co-workspace en vergader/ontvangstruimten die ook door de
verenigingen zouden kunnen gebruikt worden
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Bepaalde noodzakelijke zaken rond mobiliteit worden op de lange baan geschoven en
blijven ook vaag.
Met te weinig aandacht op korte termijn voor fietsenstallingen oa thv de
stationsomgeving, vnl. meer en verlichte fietsenstallingen die worden doorgeschoven naar de
NMBS, dus op de lange baan daar waar er nu onmiddellijk nood aan is
Wel een verbeterde dienstverlening, maar zonder aandacht voor de
huisvuilproblematiek tijdens de (warme) zomermaanden, met veftrek van gekwalificeerd
personeel dat niet vervangen wordt
Het project WZC dat opnieuw van scratch herbegonnen wordt met de aanzet tot een
samenwerking binnen een VZW dat weinig bewegingsruimte geeft
Het ontbreken van een aanpak op oa deze punten, het feit dat het plan vaag is, noodzaakt
ons om ons met onze fractie te onthouden.
We blijven hopen dat het bestuur de moed heeft doorheen de legislatuur bij te sturen.

Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 6
stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe
Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)

Besluit:
Enig aÊikel.
Het meerjarenplan 2O2O-2O25 - deel gemeente vast te stellen
Namens de gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, t9/t2/20l9

Veerle
als
Algemeen directeur

Gemeente De Pinte

linck

Kathl

Voorzitter

g

3/3

nteraad

