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Openbare vergadering

Meerjarenplanaanpassing 2OL9l

I - deel gemeente - vaststellen

De gemeenteraad

Feiten en context
De gemeente en OCMW De Pinte kozen ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en
beheerscyclus al vanaf 2019 toe te passen, er werd bijgevolg een éénjarig meerjarenplan

2019 opgemaakt.
Omwille van de overgangsperiode tussen de twee legislaturen dient het éénjarig
meerjarenplan en haar aanpassing in 2019 niet te passen in het lopende meerjarenplan 20142019. Daarom is de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarig
meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm.
De besturen die vanaf boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toepassen, kunnen voor het
boekjaar 2019 geen budget meer opmaken en dus ook geen budgetwijziging(en). Het is enkel
nog mogelijk om, veranderingen die niet door een interne kredietverschuiving kunnen worden
opgevangen, via een meerjarenplanaanpassing kredieten te wijzigen.
Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, ondermeer met een
belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening
2018, zoals wettelijk vereist, in het schema M2.
De meerjarenplanaanpassing is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en
bevat een (gewijzigde) strategische nota, aangepaste financiële nota, een toelichting en
documentatie. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW,

Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geTntegreerd geheel vormen:
. de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport,
. 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.

Hogere regelgeving
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Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
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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 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen

r
.
.
.
.
.
.

Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 waarbij
eenjarig meerjarenplan deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel gemeente werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van het collêge van burgemeester en schepenen van 3 mei 2019 waarbij het
meerjarenplan - kredietverschuiving L/20t9 goedgekeurd werd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 waarbij
het meerjarenplan - kredietverschuiving 2/21tg goedgekeurd werd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2019
waarbij de meerjarenplanaanpassing 20L9/L gunstig geadviseerd werd
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij
meerjarenplanaanpassing 20L9/ L, deel OCMW werd vastgesteld

Adviezen
Positief advies van het MAT op 25 november 2019.
Positief advies van het college burgemeester en schepenen op 29 november 20L9.

Motivering
In de meerjarenplanaanpassing 2Ot9/ L:
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wêrd het resultaat van de jaarrekening 2018 van beide entiteiten
verwerkt: 5 203 266,49 euro (zie verklarende nota)
is het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat positief met 3 462163,06
euro
is de autofinancieringsmarge positief met 1 715 954,51 euro.
óe autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel

evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
Met 15 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, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)

Besluit:
Enig artikel.
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