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Provincie Oost-Vlaanderen
Arrond issement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW.RAAD

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2019

Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,
Fonteyne Kurt, Schepenen;
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,
Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico,
Baert Leen; Raadsleden;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Aanwezig:

Verontschuldigd:

DAGORDE: Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. O.C.M.W.-financiën. Meeriarenplan 2O2O-2O25. Vaststelling deel O.C.M.W..
De OCMW-raad,

ln openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2OlT,inzonderheid op de artikelen 4O
(gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid t.a.v. gemeentelijke aangelegenheden)
en 41 (bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd);
Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Titel 4,inzake de beleids- en beheerscyclus voor de gemeente en het O.C.M.W., inzonderheid op de artikelen 249 tot en met 256;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2O18 over de beleids- en beheers-

cyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2O20 boekhouding, de beleidsrapporten en de toelichtingen;
Gelet op de MB van 26 juni 2O18 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2O2O-2O25
van lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
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Overwegende dat voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen
een meerjarenplan wordt vastgesteld;
Dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen
en eindigt op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen;
Dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (doelstellingen en acties), een financiële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting;
Overwegende dat er geopteerd werd om geen onderscheid te maken tussen wat prioritair is
en wat niet;
Dat in de strategische nota gerapporteerd wordt over àlle projecten die vallen onder één of
andere prioritaire actie;
Overwegende dat de gemeente en O.C.M.W. geen afzonderlijke planningsdocumenten meer
moet opmaken. Het meerjarenplan 2O20-2025 is een geïntegreerd meerjarenplan waarin beleidsdoelstellingen, acties en ramingen van zowel de gemeente als van het O.C.M.W. opgenomen worden;
Gelet op het ontwerp van het geïntegreerd meerjarenplan2O2O-2O25 dat conform de wettelijke bepalingen 14 dagen vóór de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad aan de raadsleden

werd bezorgd;
Dat het geïntegreerd meerjarenplan leidt tot één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3
geeft de kredieten per entiteit weer. De vaststelling van het meerjarenplan gebeurt door zowel de

gemeenteraad als door de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun deel van de kredieten, en
daarna keurt de gemeenteraad ook nog eens het deel van het O.C.M.W. goed, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;
Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad voor het deel van het O.C.M.W. nodig
is omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelij k welz'rj n maakt;
Gelet op de budgetbesprekingen op 5 november 2019;
Gelet op het overleg met het managementteam op 2 december 2019 conform artikel
3d" lid van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op de verslagen van de gemeenteraadscommissie financiën en begroting van 28 oktober 20'19 en 11 december 2019;
Overuvegende dat het geconsolideerd meerjarenplan voldoet aan het decretaal genormeerde

toestands- en structureel financieel evenwicht;
Dat zij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voorlegt;
Gelet op het audio-zittingsverslag;
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BESLUIT:met

11

stemmen voor (Open VLD), 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) en

I stem tegen (onafhankelijk).

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2O25 deel O.C.M.W. vast te stellen.
Art.2. Het meerjarenplan 2O20-2O25 volgens de bepalingen van artikel 250 van het decreet lokaal
bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering over te maken.
Art.3. Dit besluit bekend te maken volgens de bepalingen van artikelen 285 en 286 (publicatie lijst,
besluit en inhoud op webtoepassing) van het decreet lokaal bestuur.
Art.4. De toezichthoudende overheid ter kennis te stellen volgens de bepalingen van artikel 33O
(bestuurlijk toezicht) van het decreet lokaal bestuur

Namens de OCMW-raad,

Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Algemeen Directeur,

De

get. Buysschaert An.
Voor eensluidend afschrift,
De Algemeen Directeur,

An.

De

Voorzitter,

Koen.

313

