
 

 

 

 

PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN 17 DECEMBER 2020 

 

 

 

1. MEDEDELING 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2020 

 

• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 

gesteld van de raadsleden.  

• De audiovisuele opname werd tijdens de zitting van 26 november gelivestreamd en bleef 

sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen OCMW-raad': zie 

https://web-maldegem.streamovations.be. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele livestreamopname van de zitting 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2020 goed. 

 

 

3. NOMINATIEVE SUBSIDIES 2020-2021 OCMW - GOEDKEURING  
 

• In de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 zijn reeds de kredieten van de nominatieve 

subsidies goedgekeurd, en deze zijn reeds gecommuniceerd in de toelichting. 

• De raad voor maatschappelijk Welzijn moet de nominatieve subsidies voor 2021 goedkeuren. 

 

De nominatieve subsidies voor 2021 van het OCMW worden goedgekeurd. 

 

 

4. MEERJARENPLANAANPASSING  1 2020-2025 OCMW - VASTSTELLING 

 

• Decreet Lokaal bestuur, Titel 4, inzake de beheers- en beleidscyclus  voor de gemeente en het 

OCMW met ingang van 1 januari 2019 

o Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen;  

o 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. 

o elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. 

o Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval 

de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen 

daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.  

• Het origineel meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn in haar zitting van 18 december 2019. 

• 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.  



PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2020 

 

 
• Bijzonder is dat de gemeente en het OCMW geen afzonderlijke planningsdocumenten meer 

opmaken. Het meerjarenplan 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 rapporten 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. 

• De meerjarenplanaanpassing 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. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 voor het OCMW 

Maldegem vast. 

 


