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Vaststelling aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2021 – deel OCMW 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 
2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 
van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 
van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, I: 1 
januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 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; 
Gelet op de vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 - OCMW door de raad van 
maatschappelijk welzijn op 19 december 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3  over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 
de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Feiten, context en argumentatie 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt 
geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende 
rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide 
raden wordt vastgesteld. 
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Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide 
rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en 
die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de 
gemeente en het OCMW samen. 
Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het 
meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van 
het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), 
waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen. 
Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. 
De ramingen, die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor 
de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het 
meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon 
ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. 
De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het 
beleid van beide als één geheel voorgesteld. 
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben wel nog hun 
eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de 
gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet 
dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen: 
• de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast; 
• de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast; 
• de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld. 
Het ontwerp van meerjarenplan bevat volgende documenten: 

 Strategische nota 

 Financiële nota  
o Het financiële doelstellingenplan (M1); 
o De staat van het financieel evenwicht (M2); 
o Het overzicht van de kredieten (M3). 

 Toelichting  
o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1); 
o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2); 
o Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3); 
o Het overzicht van de financiële schulden (T4); 
o Het overzicht van de financiële risico's; 
o Beschrijving grondslagen en assumpties; 
o Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is. 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn het strategisch meerjarenplan 2020-2025, wijzigingen 
2020-2021, deel OCMW hebben ontvangen op 10 november 2020; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het aangepaste strategisch 
meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW vast te stellen; 

Gelet dat de fracties Vlaams Belang en N-VA tegen stemmen; 
Uitslag van de stemming: 
16 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 
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BESLUIT: 
Artikel 1 
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025, wijzigingen 2020-2021 deel OCMW, bestaande uit de 
strategische nota, het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht) wordt 
vastgesteld. 
Artikel 2 
Het schema M2 voor het luik OCMW wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid, het OCMW en de 
financieel directeur. 
 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
algemeen directeur  voorzitter raad voor maatschappelijk 

welzijn 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
 
 
algemeen directeur  voorzitter raad voor maatschappelijk 

welzijn 

M2 OCMW 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatiesaldo -€    1.348.033,93  -€    1.835.342,41  -€    1.859.779,24  -€    1.935.905,09  -€    2.014.944,19  -€    2.088.532,50  

Ontvangsten  €     4.813.212,42   €     4.678.012,69   €     4.693.632,69   €      4.712.230,69   €     4.729.202,69   €     4.747.871,69  

Uitgaven  €     6.161.246,35   €     6.513.355,10   €     6.553.411,93   €      6.648.135,78   €     6.744.146,88   €     6.836.404,19  

              

Investeringssaldo -€          74.819,39   €     2.055.000,00  -€          33.000,00   €     6.424.000,00  -€    1.035.500,00  -€    2.000.000,00  

Ontvangsten  €                           -     €     2.250.000,00   €                           -     €      7.500.000,00   €                           -     €                           -    

Uitgaven  €           74.819,39   €         195.000,00   €           33.000,00   €      1.076.000,00   €     1.035.500,00   €     2.000.000,00  

              

Andere -€        216.821,35  -€        224.986,36  -€        233.483,04  -€        242.325,78  -€        251.529,60  -€        261.110,19  

Ontvangsten  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

Uitgaven  €         216.821,35   €         224.986,36   €         233.483,04   €         242.325,78   €         251.529,60   €         261.110,19  

              

TOTAAL -€    1.639.674,67  -€            5.328,77  -€    2.126.262,28   €     4.245.769,13  -€    3.301.973,79  -€    4.349.642,69  

Ontvangsten  €     4.813.212,42   €     6.928.012,69   €     4.693.632,69   €   12.212.230,69   €     4.729.202,69   €     4.747.871,69  

Uitgaven  €     6.452.887,09   €     6.933.341,46   €     6.819.894,97   €      7.966.461,56   €     8.031.176,48   €     9.097.514,38  
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Handtekening(en) 
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