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Openbare vergadering
Eenjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente
De gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente De Pinte koos ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus al
vanaf 2019 toe te passen, we dienen bijgevolg voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op te
maken.
De besturen die vanaf boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toepassen, kunnen voor het
boekjaar 2019 geen budget meer opmaken. Het éénjarig meerjarenplan vervangt het budget
voor 2019 en bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 met de
bijhorende ramingen en kredieten voor dat jaar.
Omwille van de overgangsperiode tussen de twee legislaturen dient het éénjarig
meerjarenplan voor 2019 niet te passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Daarom is
de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarig meerjarenplan geen strikt
afdwingbare norm.
Om vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te beschikken, kunnen de
uittredende raden er voor kiezen om de planning voor 2019 nog in 2018 vast te stellen. In dit
geval stellen de gemeente en het OCMW elk hun deel van het gezamenlijk éénjarig
meerjarenplan vast met toepassing van de bestaande procedure volgens het gemeente- en
OCMW-decreet.
Het éénjarig meerjarenplan is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met
één doelstellingenboom waarbij de doelstellingen van beide entiteiten vervlochten zijn. Elk
rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen.
Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en
die van het OCMW (schema M3).
Er is geen gemeentelijke bijdrage van de gemeente naar het OCMW.
Het éénjarig meerjarenplan bevat een strategische nota, een financiële nota, een toelichting
en documentatie.
Hogere regelgeving






Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
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
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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





Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018 waarbij
voorontwerp eenjarig meerjarenplan werd goedgekeurd
Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel OCMW werd vastgesteld

Motivering
Het éénjarig meerjarenplan 2019 is met uitzondering van de gemeentelijke bijdrage een
identieke overname uit de meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 (actualisatie 2018) van
beide entiteiten die eind december op beide raden ter vaststelling zal voorgelegd worden.
In het éénjarige meerjarenplan 2019:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2017 van beide entiteiten verwerkt
(opgenomen in de individuele meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 actualisatie
2018 van beide entiteiten);
 is het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat positief met 441 836,42
euro;
 bekomen we een (geconsolideerde) negatieve autofinancieringsmarge van 89 233,36
euro.
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
In het verleden was het binnen beide entiteiten, gemeente De Pinte en OCMW De
Pinte, de gewoonte om minstens 3 toekomstige jaren te tonen. In december 2018
wordt aan beide raden, elk voor hun entiteit, een meerjarenplanaanpassing 2018 2020 voorgelegd, waar het evenwicht gehaald wordt in het laatste jaar van het
meerjarenplan, 2020.
Een aantal geconsolideerde kengetallen:
Geconsolideer
d
0.MJP éénjarig 2019
6.011.041,75 11.246.318,44 17.257.360,19
12.474.672,18
1.321.073,74
92.720,00
4.584.661,01 13.119.237,80 17.703.898,81
5.905.734,75 13.026.517,80
1.321.073,74
92.720,00
217.750,00
3.924.915,79
4.142.665,79
545.418,60
69.533,38
614.951,98
0,00
601.382,98
601.382,98
0,00
4.065.611,00
4.065.611,00
222.361,60
160.691,23
383.052,83

OCMW
MJP 20142020/5
Exploitatie-uitgaven
Exploitatie-uitgaven, incl. GemB
GemB
Sociale Maribel
Exploitatie-ontvangsten
Exploitatie-ontvangsten, incl. GemB
Gem B
Sociale Maribel
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Financieringsuitgaven
Financieringsontvansgten
Budgettair resultaat boekjaar
Gecumuleerde budgettaire res. vorig
boekjaar
Gecumuleerde budgettair resultaat
boekjaar
Bestemde Gelden
Resultaat op kasbasis
Autofinancierinsmarge
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MJP 20142020/6

2.904.925,69

811.037,55

3.715.963,24

3.127.287,29

971.728,78

4.099.016,07

3.127.268,65
18,64

529.911,00
441.817,78

3.657.179,65
441.836,42

-105.307,00

16.073,64

-89.233,36
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* GemB = Gemeentelijke bijdrage
* Nieuwe boekingsfiches BBC 2020 vragen om Sociale Maribel als ontvangst te verwerken
en niet als uitgave (exploitatie)
In het OCMW werd deze sinds 2011 verwerkt als ontvangst, in de gemeente als uitgave
Met 12 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 8 onthoudingen (Frans Naessens,
Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel.
Het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente vast te stellen.
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