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Openbare vergadering

Meerjarenplanaanpass¡ng 2OL9l I - deel OCMW - goedkeuren
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
rappofteren.
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.
. 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

.

Decreet over het Lokaal Bestuur
Gemeente De Pinte

r/2

.
.
.
.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maaft 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 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
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Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij
meerja ren pla naa n passing 20 L9 / L, deel OCMW werd vastgeste ld
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij
meerja ren p la na a n pass ing 2QI9 / t, dee I gemee nte werd vastgesteld

Motivering
In de meerjarenplanaanpassing
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20191 7:

werd 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,
De 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.
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing
OCMW-raad op 18 december 2019 goed.

2Ot9/t zoals vastgesteld door
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