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Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Luc Vleugels, voorzitter
vast bureau; de heer Jan Moons, lid vast bureau; de heer David Geerts, lid vast bureau; de heer
Patrick Feyaerts, lid vast bureau; mevrouw Sarah Wouters, lid vast bureau; mevrouw Katleen
Vantyghem, lid vast bureau; de heer Eric Verbist, lid vast bureau; mevrouw Kelly Van Tendeloo, lid
vast bureau; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van
den Bulck, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Eddy Gorris, raadslid; de heer Wim Van
den Bruel, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid; mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de
heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien, raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid;
mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van Noten, raadslid; de heer Jan De Haes,
raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke
Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid; de heer
Thomas Van Hoof, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de heer Theo Van Thielen, raadslid; de
heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Afwezig
de heer Sven Lambrechts, raadslid

Verontschuldigd
de heer Nand Blauwens, raadslid; de heer Tim Teurfs, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2 van gemeente en OCMW
goedgekeurd op 2 december 2020.
In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt enerzijds het resultaat van jaarrekening 2020
verwerkt. Anderzijds worden aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van nieuwe beschikbare
informatie.
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
vormen een geïntegreerd geheel.
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.
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Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en
beheerscyclus (BBC) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
In de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt de nodige
achtergrondinformatie opgenomen.
De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van de aanpassing van het
meerjarenplan uit. De algemeen directeur en de financieel directeur stellen het op in overleg met
het managementteam.
Op 11 juni 2021 keurde het managementteam het voorontwerp van de aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - 3 van gemeente en OCMW goed.
Juridische grond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en provinciale besturen
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot 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 en provinciale besturen
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus van 18 september 2020
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §2 4° van het decreet Lokaal Bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd
voor het vaststellen van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening) van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.

Financiële informatie
Financiële informatie
De financiële nota 2020-2025 is in evenwicht.
Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde
autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Stemming op het besluit
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Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 26 stem(men) voor: Willy Anthonis; Hilde Cools; Carl De Bie; Bernadette De Cat; Jan De Haes;
Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Nathalie Heremans; Elke Laureys; Sebastiaan Marien;
Karen Michiels; Jan Moons; Bart Van Asten; Michel Van Dyck; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten;
Kelly Van Tendeloo; Wim Van den Bruel; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist;
Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah Wouters
- 5 stem(men) tegen: Jan Baestaens; Tamara Ceuppens; Frans Poortmans; Theo Van Thielen; Luc
Van den Bulck
- 1 onthouding(en): Marcel Van Hoof
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Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 3 voor OCMW
Heist-op-den-Berg vast.
Artikel 2
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel
uitmaken van dit besluit.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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