Besluit van de Gemeenteraad van 15/12/2020
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Stad & OCMW Maaseik. Goedkeuring (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Frank Goossens, Sara Didden,
Kevin Drees, Magda Bocken, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Guido Hellings, Pierre Hendrikx,
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 Maike Stieners, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Guido Geusen, schepen, Gunter Haeldermans, Audrey Jütten, raadsleden.
Algemeen kader
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 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 en op het einde van de
planningsperiode moet de autofinancieringsmarge ten minste nul zijn. De
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van Stad en OCMW Maaseik voldoet aan de financiële
evenwichtsvoorwaarden met volgende cijfers:
 Beschikbaar budgettair resultaat:
€ 19.520.520

2020
2021
2022
2023
2024
2025

€ 14.848.091
€ 7.778.549
€ 42.214
€ 1.267.161
€ 2.938.799

 Autofinancieringsmarge 2025: € 4.431.661
Op 30 november 2020 stelde het CBS het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan (deel
stad) vast en werd beslist om de aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 van de Stad Maaseik vast en de raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van
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het OCMW vast. De gemeenteraad keurt daarna de geïntegreerde aanpassing van het
meerjarenplan van Stad & OCMW Maaseik goed.
Wettelijk kader
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 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 beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018;
Besluit
Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
-16 stemmen voor: Johan Tollenaere, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Bouchera Ait Aadi, Dominique Damen, Sara Didden, Ine Franssen, Elke Gonnissen,
Guido Hellings, Magda Bocken, Yvette Swillens, Philip Van Cauwelaert, Tim Vandewinkel, André
Willen.
- 10 onthoudingen: Kevin Drees, Maria Oosterbos, Frank Goossens, Karin Vandewal, Marcel
Raets, Hilde Vermeulen, Petronella Zelissen, Pierre Hendrikx, Leo Pieters, Eddy Slootmakers.
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor zijn deel (Stad) vast.

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

Maike Stieners
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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