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 Home (/) ● Organisatie en bestuur (/land/organisatie-en-bestuur) ● Beleid en financiën (/beleid-en-financien)
● Meerjarenplan en jaarrekening

Meerjarenplan en jaarrekening
Gemeente
 Meerjarenplan 2020-2025 (/meerjarenplan-gemeente-enocmw) - documentatie (/documentatie-meerjarenplangemeente-en-ocmw) - besluit gemeenteraad vaststelling deel
gemeente (/besluit-gr-vaststelling-meerjarenplan-gemeente) besluit gemeenteraad goedkeuring deel OCMW
(/besluit-gr-goedkeuring-meerjarenplanocmw)(bekendgemaakt op 20-12-2019)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-1 (/aanpassing-1meerjarenplan-gemeente-en-ocmw) - documentatie
(/aanpassing-1-meerjarenplan-gemeente-en-ocmwdocumentatie) - besluit gemeenteraad vaststelling deel
gemeente (/gemeenteraadsbesluit-aanpassing-1meerjarenplan-gemeente) - besluit gemeenteraad goedkeuring
deel OCMW (/gemeenteraadsbesluit-aanpassing-1meerjarenplan-ocmw)
(goedgekeurd op 30-6-2020 - bekendgemaakt op 6-7-2020)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-2 (/aanpassingmeerjarenplan-gemeente-en-ocmw-2020-2025-2) documentatie (/documentatie-aanpassing-meerjarenplangemeente-en-ocmw-2020-2025-2) - besluit gemeenteraad
vaststelling deel gemeente (/gemeenteraadsbesluit-amjpgemeente-2020-2025-2) - besluit gemeenteraad goedkeuring
deel OCMW (/gemeenteraadsbesluit-amjp-ocmw-2020-2025-2)
(goedgekeurd op 2-12-2020 - bekendgemaakt op 6-12-2020)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-3(/aanpassing_meerjarenplan_2020-2025-3_gemeente_ocmw3)documentatie (/aanpassing_meerjarenplan_2020-20253_gemeente_ocmw_documentatie-1) - besluit gemeente
vaststelling (/aanpassing-meerjaren-plan-3-gr-vaststelling) besluit goedkeuring OCMW (/aanpassing-meerjarenplan-3ocmw-goedkeuring) - (goedgekeurd op 29-06-2021 bekendgemaakt op 1-7-2021)

OCMW

 Jaarrekening 2019 (/jaarrekening-2019gemeente) - toelichting (/jaarrekening-2019gemeente-toelichting) - besluit gemeenteraad
vaststelling deel gemeente
(/gemeenteraadsbesluit-jaarrekeninggemeente) - besluit gemeenteraad
goedkeuring deel OCMW
(/gemeenteraadsbesluit-jaarrekening-ocmw)
(goedgekeurd op 30-6-2020 - bekendgemaakt
op 6-7-2020)
 Jaarrekening 2020 (/jaarrekening_2020) toelichting (/jaarrekening_2020-documentatie)
- besluit vaststelling gemeente (/jaarrekening2020-gr-vaststelling) - besluit goedkeuring
OCMW (/jaarrekening-2020-ocmw-goedkeuring)
(goedgekeurd op 29-6-2021 - bekendgemaakt
op 1-7-2021)

 Meerjarenplan 2020-2025 (/meerjarenplan-gemeente-en-ocmw) documentatie (/documentatie-meerjarenplan-gemeente-en-ocmw)
- raadsbesluit vaststelling deel OCMW
(/besluit-rmw-vaststelling-meerjarenplan)(bekendgemaakt op 2012-2019)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-1 (/aanpassing-1meerjarenplan-gemeente-en-ocmw) - documentatie (/aanpassing-1meerjarenplan-gemeente-en-ocmw-documentatie) - raadsbesluit
vaststelling deel OCMW (/besluit-rmw-aanpassing-1-meerjarenplanocmw)
(goedgekeurd op 30-6-2020 - bekendgemaakt op 6-7-2020)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-2 (/aanpassingmeerjarenplan-gemeente-en-ocmw-2020-2025-2) - documentatie
(/documentatie-aanpassing-meerjarenplan-gemeente-en-ocmw2020-2025-2) - raadsbesluit vaststelling deel OCMW (/besluit-ocmwraad-amjp-ocmw-2020-2025-2)
(/gemeenteraadsbesluit-amjp-ocmw-2020-2025-2)(goedgekeurd op
2-12-2020 - bekendgemaakt op 6-12-2020)

 Jaarrekening 2019 (/jaarrekening-2019ocmw) - toelichting (/jaarrekening-2019ocmw-toelichting) - raadsbesluit
vaststelling deel OCMW (/besluit-rmwjaarrekening-2019-ocmw)
(goedgekeurd op 30-6-2020 bekendgemaakt op 6-7-2020)
 Jaarrekening 2020 (/jaarrekening_2020) toelichting (/jaarrekening_2020documentatie) - raadsbesluit vaststelling
deel OCMW (/jaarrekening-2020-ocmwvaststelling) (goedgekeurd op 29-06-2021 bekendgemaakt op 1-7-21)

 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-3(/aanpassing_meerjarenplan_2020-2025-3_gemeente_ocmw3)documentatie (/aanpassing_meerjarenplan_2020-20253_gemeente_ocmw_documentatie-1) - OCMW-vaststelling
(/aanpassing-meerjarenplan-3-ocmw-vaststelling)(goedgekeurd op
29-06-2021 - bekendgemaakt op 1-07-21)

Autonoom gemeentebedrijf (AGB)
 Meerjarenplan 2020-2025 (/meerjarenplan-agb) - documentatie
(/documentatie-meerjarenplan-agb) - besluit raad van bestuur
(/besluit-agb-vaststelling-meerjarenplan) - besluit gemeenteraad
(/besluit-gr-goedkeuring-meerjarenplan-agb)(bekendgemaakt op
20-12-2019)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-1 (/aanpassing-1meerjarenplan-agb) - documentatie (/aanpassing-1meerjarenplan-agb-documentatie) - besluit raad van bestuur
(/besluit-raad-van-bestuur-agb-aanpassing-1-meerjarenplan) besluit gemeenteraad (/gemeenteraadsbesluit-aanpassing-1meerjarenplan-agb)
(goedgekeurd op 30-6-2020 - bekendgemaakt op 6-7-2020)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-2 (/aanpassingmeerjarenplan-agb-2020-2025-2) - documentatie (/documentatieaanpassing-meerjarenplan-agb-2020-2025-2) - besluit raad van
bestuur (/besluit-raad-van-bestuur-agb-amjp-2020-2025-2) besluit gemeenteraad (/gemeenteraadsbesluit-amjp-agb-20202025-2)
(goedgekeurd op 2-12-2020 - bekendgemaakt op 6-12-2020)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-3 (/ampj3_agb_definitief) documentatie (/amjp3_documentatie_agb_definitief)- besluit
raad van bestuur vaststelling (/aanpassing-meerjarenplan-3vaststelling) (goedgekeurd op 24-6-2021 - bekendgemaakt op 256-2021) - besluit gemeenteraad (/aanpassing-meerjaren-planautonoom-gemeentebedrijf-goedkeuring) (goedgekeurd op 29-62021 - bekendgemaakt op 1-7-2021)

 Jaarrekening 2019 (/jaarrekening-2019-agb)
- toelichting (/jaarrekening-2019-agbtoelichting) - bijkomende info
(/jaarrekening-2019-agb-bijkomende-info) besluit raad van bestuur (/besluit-raadvan-bestuur-agb-jaarrekening-2019) besluit gemeenteraad
(/gemeenteraadsbesluit-jaarrekening-agb)
(goedgekeurd op 30-6-2020 bekendgemaakt op 6-7-2020)
 Jaarrekening 2020 (/definitievejaarrekening-2020-agb) - besluit raad van
bestuur vaststelling (/jaarrekening-2020vaststelling-rvb-agb) - documentatie
(/definitieve-jaarrekening-2020-agbdocumentatie) (goedgekeurd op 24-6-2021 bekendgemaakt op 25-6-2021) - besluit
gemeenteraad (/jaarrekening-2020-agbbesluit-gemeenteraad) (goedgekeurd op
29-6-21 - bekendgemaakt op 1-7-21)
 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-4
(/amjp4_agb_definitief) - documentatie
(/amjp4_documentatie-agb) - besluit raad
van bestuur vaststelling (/besluit-agbamjp4) (goedgekeurd op 2-12-2021 bekendgemaakt op 3-12-2021 - besluit
gemeenteraad (goedgekeurd op 14-12-2021
- bekendgemaakt op ... )

Financiën (/team/financien)
Gemeentehuis
Kerkplein 16, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 88 12
financien@heist-op-den-berg.be (mailto:financien@heist-op-den-berg.be)
Enkel op afspraak
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Toegankelijkheidsverklaring (/toegankelijkheidsverklaring)
●

Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)

●

●

Privacy (/privacy)

Cookievoorkeuren

●

Disclaimer (/disclaimer)

●

Cookies (/cookies)



