Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Maaseik. Goedkeuring. (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen
directeur.
Algemeen kader
Het meerjarenplan 2020-2025 is opgesteld volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en
het besluit van de Vlaamse Regering.
In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties
voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
In de financiële nota van het 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 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.

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.
Wettelijk kader

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
• Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor zijn deel (stad) vast.
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW
zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt
het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift

Pagina 2 van 2Besluit 18292 van de Gemeenteraad van 17/12/2019

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7677-6951-6946-5452.

