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6. Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW

DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en andere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale 
besturen.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden houdende de goedkeuring van het 
deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de gemeenteraad van heden houdende de goedkeuring van het deel van de 
aanpassing van het meerjarenplan dat betrekking heeft op de gemeente.

Motivatie

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van het 
meerjarenplan.



Nadat de raden de aanpassing van het meerjarenplan elk voor hun deel hebben vastgesteld, dient 
de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn goed te keuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn 
geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

De gemeente bezorgt onmiddellijk na de definitieve vaststelling van een beleidsrapport de gegevens 
over het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm aan de Vlaamse Regering. Het vastgestelde 
beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering is 
bezorgd.

BESLUIT

In openbare zitting

14 stemmen voor (Lucien Van de Velde, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, 
Steven De Vuyst, Dirk Goemaere, Geert Asman, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 
Guy D'Haeseleer, Patricia Joosten, Karl Segers, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever)
6 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Nancy Wauters, Rik Laureys, 
Marleen Maenhout, Kristof Stevelinck)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing het meerjarenplan 2020 – 2025 zoals vastgesteld 
door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport 
in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 

Artikel 2

De gegevens over het vastgestelde meerjarenplan worden in digitale vorm aan de Vlaamse Regering 
bezorgd. Het vastgestelde meerjarenplan is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan 
de Vlaamse Regering is bezorgd.
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