UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 19 DECEMBER 2019
Goedkeuring van meerjarenplan 2020-2025.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Jan Boeckx, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Allessia Claes, Koen Vranken, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
Gelet op het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat de stad en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan hebben opgesteld, dat door
beide raden wordt vastgesteld;
Overwegende dat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan
zodat er een duidelijk onderscheid blijft bestaan tussen de kredieten van de stad en die van het
OCMW, wat tot uiting komt in het schema M3 ‘overzicht van de kredieten’;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad elk hun eigen aandeel
van het meerjarenplan moet vaststellen;
Overwegende dat de gemeenteraad eveneens het deel van het meerjarenplan, dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, moet goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is
vastgesteld;
Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad nodig is omdat de stad de financiële
gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Joris De Vriendt, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.

De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025, dat als bijlage bij dit
besluit is gevoegd, vast.
De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan 2020-2025, dat door de raad voor
maatschappelijk welzijn is vastgesteld, goed waardoor het meerjarenplan 2020-2025
definitief is vastgesteld.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
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de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

