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Aanpassing meerjarenplan AGBM - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Johan Tollenaere, Burgemeester - Voorzitter; mevrouw Myriam Giebens, Schepen; mevrouw
Ann-Sofie Custers, Schepen; de heer Edgard Stijven, Schepen; de heer Marc Vereecken, Schepen; de
heer Guido Geusen, Schepen; mevrouw Bouchera Ait Aadi, Schepen; mevrouw Dominique Damen,
Raadslid; mevrouw Sara Didden, Raadslid; mevrouw Magda Bocken, Raadslid; de heer Tim
Vandewinkel, Raadslid; de heer André Willen, Raadslid; mevrouw Ine Franssen, Raadslid; de heer
Guido Hellings, Raadslid; de heer Kevin Drees, Raadslid; de heer Peter De Bruyn, Raadslid; de heer
Frank Goossens, Raadslid; de heer Gunter Haeldermans, Raadslid; mevrouw Karien Vandewal,
Raadslid; de heer Dirk Reeskens, Raadslid; mevrouw Hilde Vermeulen, Raadslid; mevrouw Petronella
Zelissen, Raadslid; mevrouw Audrey Jütten, Raadslid; de heer Leo Pieters, Raadslid; mevrouw Elke
Gonnissen, Raadslid; de heer Patrick Schaefer, Raadslid; mevrouw Ruth Damiaens, Raadslid; de heer
Eddy Slootmakers; mevrouw Maike Stieners, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Pierre Hendrikx, Raadslid

Beschrijving
Feitelijke context en motivering
De aanpassing van het meerjarenplan van AGBM is opgesteld volgens de bepalingen in het decreet
lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering, en omvat vier onderdelen:
• In de strategische nota van het (aangepaste) meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen
en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
• In de financiële nota van het (aangepaste) meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de
beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële
evenwicht wordt gehandhaafd.
• De toelichting van het (aangepaste) meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen
in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van
zaken een beslissing te kunnen nemen.
• Tenslotte wordt er een motivering van de wijzigingen gegeven.
Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn. De meerjarenplanaanpassing van AGB
Maaseik voldoet aan de financiële evenwichtsvoorwaarde, aangezien het beschikbaar budgettair
resultaat jaarlijks (2020-2025) €335.631 bedraagt.
De aanpassing van het meerjarenplan van het AGBM wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad. In deze meerjarenplanaanpassing worden zowel de kredieten van 2021 aangepast,
alsook de kredieten van het volgende boekjaar (2022) vastgelegd.
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Juridisch kader
• Het bestuursdecreet van 7 december 2018
• Het decreet lokaal bestuur artikel 326 ev. inzake het bestuurlijk toezicht
• Het decreet lokaal bestuur artikel 285 ev. inzake de bekendmaking van besluiten
• De wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motiveringsplicht
• Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen
• Het Ministerieel besluit 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 van 26 juni 2018;
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 21° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het goedkeuren van het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan van een autonoom gemeentebedrijf

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Bouchera Ait Aadi; Magda Bocken; Ann-Sofie Custers; Dominique Damen; Ruth
Damiaens; Sara Didden; Kevin Drees; Ine Franssen; Guido Geusen; Myriam Giebens; Elke Gonnissen;
Guido Hellings; Patrick Schaefer; Edgard Stijven; Johan Tollenaere; Tim Vandewinkel; Marc
Vereecken; André Willen
- 3 stem(men) tegen: Audrey Jütten; Leo Pieters; Eddy Slootmakers
- 7 onthouding(en): Peter De Bruyn; Frank Goossens; Gunter Haeldermans; Dirk Reeskens; Karien
Vandewal; Hilde Vermeulen; Petronella Zelissen

Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan van het AGBM, zoals vastgesteld op de raad van bestuur van
het AGBM van 14 december 2021, goed te keuren. In deze meerjarenplanaanpassing worden zowel
de kredieten van 2021 aangepast alsook de kredieten van 2022 vastgesteld.

Bijlagen
1. Aanpassing meerjarenplan 20211214 AGBM .pdf
2. Documentatie AGBM aanpassing meerjarenplan 20211214.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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