Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 26 NOVEMBER 2020 IN OPENBARE VERGADERING
Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw,
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen,
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx,
Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

MEERJARENPLAN 2020-2025-KREDIETAANPASSING 2020
De raad,
Gelet op artikel 254 van het decreet lokaal bestuur daterende 22 december 2017 dat stelt dat voor het
einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan moet vastgesteld
worden;
Gelet op artikel 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur, die stellen dat de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn bevoegd zijn voor het vaststellen van de beleidsrapporten;
Gelet op artikel 56 §3 en artikel 84 §3 van het decreet lokaal bestuur die stellen dat het college van
burgemeester en schepenen en het vast bureau bevoegd zijn voor het financieel beheer;
Gelet op artikel 171 §4 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de algemeen directeur in overleg
met het managementteam zorgt voor de opmaak van het voorontwerp van de beleidsrapporten;
Gelet op artikel 176 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de financieel directeur, onder
functionele leiding van de algemeen directeur, instaat voor het opstellen, in overleg met het
managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten.
Gelet op artikel 249 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn elk het beleidsrapport voor hun eigen deel vaststellen, waarna de
gemeenteraad het beleidsrapport in zijn geheel goedkeurt.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van
de lokale besturen en meer specifiek titel 2 , hoofdstuk 2: het meerjarenplan;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelstelsels en de digitale rapportering van de
beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het voorliggend ontwerp van het meerjarenplan;
Gelet op de bespreking van dit ontwerp in het managementteam van 10 november 2020;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp door het college van burgemeester en schepenen op 19
november 2020;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp door het vast bureau van 19 november 2020;
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Gelet op de bespreking van het meerjarenplan 2020-2025 kredietaanpassing 2020 in de raad voor
maatschappelijk welzijn van 26 november 2020;
Overwegende dat deze bespreking zowel voor de meerjarenplanning van het OCMW als voor deze
van de gemeente geldt; dat de ingediende amendementen niet opnieuw worden hernomen omdat deze
in de raad voor maatschappelijk welzijn werden gestemd;
Gelet op het goedkeuringsbesluit van 26 november 2020 van de raad voor maatschappelijk welzijn van
haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 kredietaanpssing 2020;
Besluit:
met 20 stemmen ja, tegen 1 stem neen, 10 onthoudingen
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis,
Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Kris
Oversteyns, Olivier Coppens, Lieven De Smet stemmen ja.
Kurt Vermeiren stemt neen.
Erik Block, Piet Bouciqué, Tom Van Grieken, Dieter Peeters, Lieselotte Decroix, Tommy Van Look,
Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Erik Maes onthouden zich.
Artikel 1
De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 kredietaanpassing 2020 vast.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 kredietaanpassing zoals vastgesteld
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2020 goed. Het meerjarenplan 2020-2025
kredietaanpassing 2020 wordt op die manier in zijn geheel definitief vastgesteld.
Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet
Voor eensluidend afschrift,

Algemeen directeur

Voorzitter

Rony Lejaeghere

Lieven De Smet
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