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Afwezig:
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ln openbare zitting vergaderd,

Vaststelling van het éénjarig meerjarenplan 2019 door de raad voor maatschappelijk welzijn
voor haar gedeelte: goedkeuring
Bevoegd lid
Kim Martens, schepen
Regelgeving
Het Decreetvan22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78,4" en24g
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.
Gemeenteraadsbesluitvan 27 maart 2019 houdende goedkeuring vaststelling van het éénjarig
meerjarenplan 2Q19 voor haar gedeelte

Feiten en motivering
Volgens de nieuwe bepalingen over de BBC is het budget geen aÍzonderlijk beleidsrapport meer,
maar wordt het geintegreerd in het meerjarenplan. De besturen die door de Vlaamse Regering
gemachtigd worden om al vanaf het boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toe te passen,
kunnen voor het boekjaar 2019 dus geen budget meer opmaken. Lievegem werd hiervoor
gemachtigd bij Ministerieel besluit van 13 november 2018.
Het decreetvan 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepalen ook dat het meerjarenplan
start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het
einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.Dat betekent dat de nieuwe beleidsploeg al
meteen op zeer korte termijn tijdens het eerste jaar van haar eigen legislatuur een nieuw
meerjarenplan moet maken. De nieuwe beleidsploeg zal dus maar in de loop van 2019 het nieuwe
meerjarenplan vaststellen voor de periode 2020-2025.
Bovendien moeten de gemeenten en hun openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor 2019
al een geïntegreerde planning uitwerken, zowel wat het inhoudelijke als het daarop aansluitende
financiele luik betreft.
Daarbij verschuift de focus in de rapportering over de beleidsplanning van de prioritaire
beleidsdoelstellingen naar de prioritaire acties of actieplannen, wordt de financiele nota opgesteld
volgens nieuwe schema's en verhoogt het autorisatleniveau voor de kredieten. Daaruit volgt dal de
besturen voor de opmaak van de planning 2019 niet zomaar zullen kunnen voortbouwen op hun
laatste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de daarin opgenomen
beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en de bijbehorende ramingen. Dit is nog minder
vanzelfsprekend bij de fusie van 3 gemeenten en 3 ocmw's.
Omwille van die bijzondere situatie bevatten het decreetvan 22 december 2Q17 over het lokaal
bestuur een overgangsmaatregel voor de besturen die al in 2019 starten met de toepassing van de
nieuwe BBC-regels. Ze moeten geen meerjarenplan, aangepast meerjarenplan of budget
opmaken, maar een eenjarig meerjarenplan voor 2019. Dat eenjarig meerjarenplan vervangt het
budget voor 2019 en bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 met de
bijbehorende ramingen en kredieten voor dat jaar.
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 stelt de
gemeenteraad het geheel vast.
Het ontwerp van het eenjarig meerjarenplan 2Q19 bestaande uit een strategische nota, een
financiële nota en een toelichting.

Financiële impact
Beschikbaar budgettair resultaat: 7 .703,43 euro
Autofinancieringsmarge: 1.054.1 57,50 euro

Besluit
Met 20 stemmen voor (Nicholas Spinel, Tony Vermeire, Kim Martens, Freddy Haegeman, Caroline
Fredrick, Chris De Wispelaere, Gerrit Van Brabandt, Guy De Neve, Jeroen Van Acker, Hilde De
Graeve, lvan Goethals, Vincent Laroy, Martine Lataire-Gyssels, Steven Lambert, Dirk De Poorter,
Tim Maenhout, Judith De Muynck, Nik Braeckman, Ann Boterdaele, Marc Boterdaele),
onthoudingen (Annemie De Bie, Didier Garré, Maikel Parmentier, Peter Cousaert, Patrick
Dossche, Wouter De Muynck, Steven Van Gansbeke, Wout Bonroy)
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Eniq artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het eenjarig meerjarenplan 2Q19 vast voor haar
gedeelte zoals gevoegd in bijlage en als dusdanig deel uitmakend van dit besluit.

Bekendmaking
Publicatie op de gemeentelijke website . Deze publicatie wordt gemeld aan de toezichthoudende
overheid en rapporteert dit digitaal aan de Vlaamse regering
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