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MEERJARENPLANAANPASSING 1 

2020-2025 

GEMEENTE EN OCMW: GOEDKEURING 

 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 4 januari 2021 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt 
bepaald dat dit punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt 
bepaald dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt 
bepaald dat volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen 
kunnen worden toevertrouwd: 3° waarin wordt bepaald dat het vaststellen van 
beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW bevoegdheid van de gemeenteraad is. 

•  Decreet Lokaal bestuur, Titel 4, inzake de beheers- en beleidscyclus  voor de gemeente en 
het OCMW met ingang van 1 januari 2019 
◦ 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. 

◦ elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. 
◦ Artikel 257 stelt dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan moet worden 

aangepast en dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens een aangepaste 
financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota 
omvat. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen 
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhouding, de 
beleidsrapporten en de toelichtingen. 

• Ministeriële besluiten van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de 
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digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 

• Het origineel meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn in haar zitting van 18 december 2019. 

 

Feiten 

• Dit plan betreft een eerste meerjarenplanaanpassing voor de jaren 2020 tot en met 2025. 
• Het beschrijft welke weg het lokaal bestuur de komende zes jaar wil volgen. Deze weg focust 

op zes belangrijke doelstellingen om een efficiënt, vooruitstrevend, veilig, bedrijfsvriendelijk, 
eco-realistisch en warm Maldegem te verwezenlijken.  

• Bijzonder is dat de gemeente en het OCMW geen afzonderlijke planningsdocumenten meer 
opmaken. Het meerjarenplan voor 2020-2025 is  een gezamenlijk beleidsrapport waarin de 
beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen 
worden. 

• Er is één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer. De 
vaststelling van de meerjarenplanaanpassing gebeurt door zowel de Gemeenteraad als de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, voor hun deel van de kredieten, en daarna keurt de 
Gemeenteraad ook nog eens het deel van het OCMW goed. 

 

Argumentatie 

• De meerjarenplanaanpaasing nr. 1 2020-2025 is in evenwicht. Het resultaat op kasbasis is 
positief elk jaar en de autofinancieringsmarge is positief in 2025, dit ook geconsolideerd met 
het AGB Maldegem erbij. 

• Als de gemeenteraad ook het deel van het OCMW goedkeurt, wordt het beleidsrapport in 
zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 

 

Advies 

• Het management team heeft positief advies verleend in haar zitting van 19 november 2020. 
• Het college van burgemeester en schepenen heeft een positief advies verleend in haar zitting 

van 30 november 2020. 
 

Tussenkomsten 

• door raadslid Timothy De Groote 
 

BESLUIT 

17 stemmen voor: Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Rudiger De Smet, Peter E. Van Hecke, Jason Van 
Landschoot, Glenn Longeville, Marleen Van den Bussche, Geert De Roo, Peter T. Van Hecke, Wim 
Swyngedouw, Kiran Van Landschoot, Annuska Van Hoorebeke, Henk Deprest, Christine Verplaetse, 
Katleen De Kesel, Danny Vannevel en Eva Willems 
9 stemmen tegen: Boudewijn De Schepper, Anneke Gobeyn, Valerie Taeldeman, Annelies 
Lammertyn, Koenraad De Ceuninck, Marten De Jaeger, Leandra Decuyper, Dino Lateste en Stefaan 
Standaert 
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1 onthouding: Timothy De Groote 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 van het OCMW goed. Door die 

goedkeuring wordt de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 in zijn geheel definitief vastgesteld. 

 

 

 

 

  


