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In openbare zitting vergaderd,
Vaststellen aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel ocmw Lievegem
Bevoegd lid
Kim Martens, schepen
Regelgeving
Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 249 en 257
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen
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 besturen.
Het Ministerieel besluit van 13 november 2018 betreffende de gemeenten en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019,
onder andere de gemeente Lievegem en het ocmw Lievegem
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de eenjarige
meerjarenplannen 2019.
Besluit van de ocmw-raad van 27 maart 2019 houdende vaststelling éénjarig meerjarenplan 2019
deel ocmw Lievegem

Feiten en motivering
Er bestaan geen afzonderlijke beleidsrapporten meer voor de gemeente en het OCMW. De
beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegereerd geheel. Gemeente
en OCMW delen dus hun beleidsdoelststellingen, maar hebben hiervoor wel afzonderlijke
kredieten. Het financiële evenwicht daarentegen wordt enkel op het niveau van beide
rechtspersonen samen beoordeeld.
Zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad moeten eerst hun deel van het beleidsrapport
vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door
de OCMW-raad goedkeuren, waardoor het geïntegreerde beleidsrapport definitief vastgesteld is.
De goedkeuring door de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet
dragen van de keuzes van de OCMW-raad.
De ocmw-raad stelt het deel van het OCMW van de aanpassing van het éénjarig meerjarenplan
2019 vast.
Financiële impact
Beschikbaar budgettair resultaat na aanpassing meerjarenplan 2019: 6.003.310,24 euro
Autofinancieringsmarge na aanpassing meerjarenplan 2019: 1.090.154,24 euro
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De aanpassing van het éénjarig meerjarenplan 2019 deel ocmw Lievegem wordt vastgesteld zoals
gevoegd in bijlage.
Bekendmaking
Publicatie op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt gemeld aan de toezichthoudende
overheid en digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse regering.
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