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Rotselaar

BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar

Zitting van 15 december 2022

Aanwezig Bart De Vos, voorzitter;
Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Els Heremans, Yannick Heyligen, Hans Van
Hyfte, Brent Gomand, Heidi Van der Elst, Vincent Van Opstal, Peggy Du Tré,
Roel Poelmans, leden raad van bestuur;
An Craninckx, secretaris;

Verontschuldigd: Diane Discart, lid raad van bestuur;

8. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van het autonoom
gemeentebedrijf Rotselaar - vaststelling

Voorgeschiedenis
o Het besluit van de raad van bestuur van 16 december 2019 houdende de vaststelling van het

meerjaren pl an 2020-2025 v an het autonoom ge meente bed rijf Rotsel aar.
o Het besluit van de raad van bestuur van 16 december 2020 houdende de vaststelling van de

wijziging van het meerjarenplan2020-20252020.01van het autonoom gemeentebedrijf
Rotselaar.

o Het besluit van de raad van bestuur van 21 december 2021 houdende de vaststelling van de
wijzigi ng van het meerjaren pl an 2020-2025-2021. 0 1 va n het autonoom gemee ntebed rijf
Rotselaar.

o De raadscommissie van 13 december 2022 waarbij de voorontwerpen van de aanpassing van
het meerjarenplan 2020-2025 (2021.01) van het lokaal bestuur en het autonoom
gemeentebedrijf Rotselaar werden besproken en toegelicht.

Feiten en context
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen:

o De aanpassingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een
inhoudelijke toelichting per actie.

o De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema's:
o het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
o de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), met betrekking tot de

evenwichtsvoonvaarden.
o het aangepast overzicht van de kredieten (M3)

o De aangepaste toelichting bestaande uit:
o het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
o het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
o de investeringsprojecten (T3)
o de evolutie van de financiële schulden (T4)
o een opsomming van de de financiële risico's
o de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de

opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte
van het vorige beleidsrapport

o de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan.
o de verwijzing naar de documentatie

Juridische gronden
o Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 249 t.e.m. 257,

285 S1, 2BO 51, 3o en 4",287 en 330.
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o Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen.

o Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

o De omzendbrief KB/ABB 201914 van 3 mei 2019 betreffende de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus.

o De omzendbrief KBJ/ABB 202013 van 18 september 2020 betreffende aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus.

Besluit

Na beraadslaging,
11 stemmen voor: Bart De Vos, Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Els Heremans, Yannick Heyligen,
Hans Van Hyfte, Brent Gomand, HeidiVan der Elst, Vincent Van Opstal, Peggy Du Tré en Roel
Poelmans
Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2O2O-2025 -2022.01 van het
autonoom gemeentebedrijf Rotselaar vast, met infra vermelde financiële kerncijfers (financieel
evenwicht).

Beschikbaar budgettair
resultaat

Autofinancieringsmarge Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

2021 256.378 46.701 -375.608
2022 235.140 -21.238 -368.298
2023 142.712 -92.428 -390.682
2024 74.757 -67.955 -354.871
2025 41.898 -32.859 -309.668

Artikel 2:
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.0í ) van het autonoom gemeentebedrijf
Rotselaar wordt, met alle bijlagen, aan de gemeenteraad overgemaakt, zodat deze laatste, in haar
hoedanigheid van Algemene Vergadering van het AGB, tot goedkeuring ervan kan overgaan.

Opgemaakt op 16 december 2022

An Craninckx
secretaris

Bart De Vos
voorzitter
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