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Meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling - AGB-Financiën

Samenstelling
Aanwezig
mevrouw Katleen Vantyghem, voorzitter; de heer Marino Buts, bestuurder; mevrouw Ann Van den
Meutter, bestuurder; de heer Kurt Vets, bestuurder; de heer Sven Lambrechts, bestuurder;
mevrouw Brigitte Van de Heyning, bestuurder; mevrouw Sarah Wouters, bestuurder; de heer Luc
Van den Bulck, bestuurder; de heer Geert Du Pont, bestuurder; de heer Hans Welters, secretaris

Zijn eveneens aanwezig
de heer Willy Anthonis, voorzitter directiecomité; de heer Patrick Wijns, directielid; de heer
Joachim Van der Auwera, directielid; mevrouw Kim Ceulemans, adviserend

Afwezig
de heer Tim Teurfs, bestuurder

Verontschuldigd
de heer Carl Verelst, ondervoorzitter (volmacht aan Kurt Vets); mevrouw Nathalie Heremans,
bestuurder (volmacht aan Katleen Vantyghem)

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan
vastgesteld.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af
op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Argumentatie
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 het meerjarenplan wordt de nodige achtergrondinformatie opgenomen.
De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van het meerjarenplan uit.
De algemeen directeur en de financieel directeur stellen het op in overleg met het
managementteam.
Op 18 november 2019 keurde het managementteam het voorontwerp van het meerjarenplan 20202025 van het AGB goed.

Heist-op-den-Berg - Raad van Bestuur AGB van 5 december 2019 - 2019_RVB_AGB_00017 - Meerjarenplan 20202025 - Vaststelling
1/3

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
Juridische grond
Artikelen 231 tot en met 244 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende het
autonoom gemeentebedrijf
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
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeente en het AGB hebben op 16 december 2013 een algemene beheersovereenkomst
afgesloten.
De gemeente en het AGB hebben op 16 december 2013 een beheersovereenkomst afgesloten in
verband met de voorwaarden van exploitatie van alle gemeentelijke sportinfrastructuur.
De gemeente en het AGB hebben op 16 december 2013 een beheersovereenkomst afgesloten in
verband met de voorwaarden van exploitatie van het cultuurcentrum en andere culturele
infrastructuur in de gemeente.

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
De raad van bestuur keurt het volgende besluit goed met:
 10 ja-stemmen: Sarah Wouters, Katleen Vantyghem, Kurt Vets, Ann Van den Meutter,
Nathalie Heremans (bij volmacht aan Katleen Vantyghem), Brigitte Van de Heyning, Carl
Verelst (bij volmacht aan Kurt Vets), Sven Lambrechts, Marino Buts en Luc Van den Bulck
 1 onthouding: Geert Du Pont.

Besluit
Artikel 1
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast en legt dit ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Artikel 2
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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 van Bestuur AGB
Secretaris AGB
Hans Welters

Voorzitter raad van bestuur AGB
Katleen Vantyghem

Voor eensluidend afschrift

Secretaris AGB
Hans Welters

Voorzitter raad van bestuur AGB
Katleen Vantyghem
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