Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van woensdag 17 november 2021
Aanwezig:

Dirk Verwilst, burgemeester
Katrien Seys, Danny Bossuyt, Jean-Marie Gunst, Anneke Dejonghe, Rik Priem,
schepenen
Rita De Costere, Amelie Soenens, Kristof Vande Walle, Bernard De Marez,
Guido Demeyer, Benedikt Van Staen, Machteld Vanhee, Antal Soete,
Lieve Germonprez, Peter D'haeyere, Mouna Belkadi, Nele Gelaude,
Marina Duyck, Peter Raedt, raadsleden
Bert Verdru, voorzitter gemeenteraad
Britt Schouppe, algemeen directeur

15. GEMEENTE EN OCMW - AANPASSING MJP 2020-2025 (2) - ALGEMENE GOEDKEURING.
DE RAAD,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 257 betreffende de aanpassingen van het meerjarenplan;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en latere wijzigingen, inzonderheid
de artikelen 14 en 15 betreffende de aanpassingen van het meerjarenplan;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en
latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van
de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleidsen beheerscyclus;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 december 2020 tot
vaststelling van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (1) van het Lokaal bestuur
Meulebeke - Kredieten OCMW;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2020 tot vaststelling van de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (1) van het Lokaal bestuur Meulebeke - Kredieten
gemeente;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2020 tot goedkeuring van de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (1) van het Lokaal bestuur Meulebeke – Algemene
goedkeuring;
Gelet op het ontwerp van Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (2) van het Lokaal bestuur
Meulebeke, bestaande uit de wijzigingen van de strategische nota, de aangepaste financiële
nota en de toelichting;
Gelet op de bijkomende documentatie bij de Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (2) van
het Lokaal bestuur Meulebeke, die het ontwerp van meerjarenplanaanpassing verder
verduidelijkt;
Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur een verregaande integratie
tussen gemeenten en hun OCMW's voor ogen heeft, meteen gezamenlijk
meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW waarbij de doelstellingen,
actieplannen en acties van gemeente en OCMW opgenomen zijn in één gezamenlijke
doelstellingenboom en waarbij ook het financieel evenwicht beoordeeld wordt voor
gemeente en OCMW samen;
Overwegende dat gemeente en OCMW Meulebeke niettemin afzonderlijke rechtspersonen
gebleven zijn met elk hun eigen verplichtingen en verbintenissen, waardoor in het
gezamenlijk meerjarenplan toch een duidelijk onderscheid blijft bestaan tussen de kredieten
van de gemeente en de kredieten van het OCMW;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan elk voor hun deel vaststellen;
Overwegende dat de gemeenteraad daarna het deel van het meerjarenplan en de
aanpassingen ervan zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt,
waardoor het meerjarenplan en de aanpassingen ervan in hun geheel geacht worden
definitief vastgesteld te zijn;
Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget voortaan geïntegreerd is in het
meerjarenplan en dat de ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2021 en 2022 inschrijft
in het meerjarenplan 2020-2025 voor de exploitatie, de investeringen en de financiering,
meteen ook de kredieten voor dat jaar omvatten;
Overwegende dat het meerjarenplan minstens één keer per jaar moet worden aangepast,
waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld en waarbij
ook de kredieten van het lopende boekjaar kunnen worden aangepast;
Overwegende dat het voorliggende ontwerp van Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (2)
van het Lokaal bestuur Meulebeke een aantal aanpassingen aanbrengt aan de kredieten van

zowel 2021 en 2022 als van de daaropvolgende jaren, dat het resultaat van de jaarrekening
2020 verwerkt wordt in het meerjarenplan en dat de kredieten voor het boekjaar 2021
gewijzigd en voor boekjaar 2022 vastgesteld worden;
Overwegende dat de Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (2) van het Lokaal bestuur
Meulebeke financieel in evenwicht is;
Gelet op het gunstig visum van 29 oktober 2021 van de financieel directeur;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 29 oktober 2021;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na beraadslaging in
openbare zitting;
DE RAAD BESLIST:

11 ja-stemmen (Dirk Verwilst, Katrien Seys, Danny Bossuyt, JeanMarie Gunst, Anneke Dejonghe, Rik Priem, Rita De Costere,
Amelie Soenens, Kristof Vande Walle, Bernard De Marez,
Guido Demeyer)
10 neen-stemmen (Benedikt Van Staen, Machteld Vanhee,
Antal Soete, Lieve Germonprez, Peter D'haeyere, Mouna Belkadi,
Nele Gelaude, Marina Duyck, Peter Raedt, Bert Verdru)

Artikel 1:
De Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (2) van het Lokaal bestuur Meulebeke, bestaande
uit de wijzigingen van de strategische nota, de aangepaste financiële nota en de toelichting,
wordt vastgesteld voor wat het deel Gemeente betreft, met volgende gezamenlijke
financiële evenwichten:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beschikbaar budgettair resultaat

3.638.431

1.458.840

121.716

221.344

232.078

9.798

Autofinancieringsmarge

2.089.262

642.435

308.165

162.417

510.310

275.009

Artikel 2:
De kredieten voor de gemeente voor het boekjaar 2020 en voor het boekjaar 2021 worden
vastgesteld overeenkomstig het schema M3 van de Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (1):
Gemeente:

2021

2022

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

8.809.592

13.379.815

8.902.582

13.141.369

Investeringen

11.002.025

2.729.006

7.791.425

1.305.271

Financiering

1.807.432

5.005.597

1.969.987

4.445.049

Leni ngen en l ea s i ngs

1.807.432

4.975.297

1.969.987

4.421.866

Toeges ta ne l eni ngen

0

30.300

0

23.183

OCMW:

2021

2022

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

4.311.526

2.244.965

4.255.424

2.343.306

Investeringen

202.084

680.000

461.000

880.000

Financiering

84.095

0

71.700

0

Leni ngen en l ea s i ngs

84.095

0

71.700

0

Toeges ta ne l eni ngen

0

0

0

0

Exploitatie

Artikel 3:
Afschrift van de onderhavige beslissing wordt samen met het meerjarenplan, voor algemeen
bestuurlijk toezicht, aan de hogere overheid toegestuurd in toepassing van de artikelen 285287 en 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Gedaan te Meulebeke, woensdag 17 november 2021
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De algemeen directeur
(g) Britt Schouppe

De voorzitter gemeenteraad
(g) Bert Verdru

Voor eensluidend afschrift:
Meulebeke,
De algemeen directeur
Britt Schouppe

De burgemeester
Dirk Verwilst

