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Aanwezig Werner Mertens, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck,
schepenen;
Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Liesbet
Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart
Lemmens, Tessa Heylighen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ellen De Rijck, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

3. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van de gemeente - vaststelling

Voorgeschiedenis
o Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de vaststelling van het

meerjaren pl an 2020 -2025.
o Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende de vaststelling van het

meerjaren pl an 2020-2025-2020.01 .

o Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2021 houdende de vaststelling van het
meerjaren pl an 2020-2025-2021 .01 .

o Het verslag van de gezamenlijke raadscommissie van 13 december 2022 waarbij de
aanpassing van het meerjarenplan2020-2025 (2022.01) van de gemeente en het OCMW
Rotselaar en van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar werden besproken en toegelicht.

Feiten en context
o De aanpassing van het meerjarenplan werd opgemaakt in samenwerking met de administratie

en de mandatarissen.
o Aan de aanpassingen van het meerjarenplan werkten alle diensten mee.
o De aanpassing omvat een strategische nota, een financiële nota en de toelichting.
o De strategische nota geeft per beleidsdoelstelling de prioritaire acties/actieplannen weer van

het beleid binnen het meerjarenplan en een overzicht van de daaraan verbonden ontvangsten
en uitgaven.

o De financiële nota omvat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financiële
evenwicht en een overzicht van de kredieten.

o De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp
van meerjarenplan die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een
beslissing te kunnen nemen.

o De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van
het meerjarenplan.

o Nadat de raden de aanpassing van het meerjarenplan 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.

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

285 51, 2BO 51, 3o en 4',287 en 330.
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. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus
van de lokale besturen, inzonderheid de artikelen 14 tot en met 16 .

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 Omzendbrief KBBJ/A3B202013 van 16 september 2020 betreffende de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

Besluit

Na beraadslaging,
15 stemmen voor: Jelle Wouters, Werner Mertens, Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick
Vervoort, Nele Demuynck, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, llse Michiels, Noëlla D'hooghe,
Liesbet Serneels, Lieve De Bondt, Bart Lemmens en Tessa Heylighen
5 stemmen tegen: Jeroen Janssens, Maarten Mommaerts, Heidi Pittomvils, Farida Tierens en Gunther
Dereze
2 onthoudingen: Christel Hendrix en Nico Lodewijks
Artikel 1:

De gemeenteraad stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01)
vast, met infra vermelde financiële kerncijfers (financieel evenwicht).

Beschikbaar
budgettair resultaat

Autofrnancierin gsmarge Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

2022 3.668.719 179.928 648.773

2023 6.075.458 1.58í.049 2.009.898

2024 5.288.224 1.446.483 1 .959.132

2025 7.463.370 2.743.680 3.291.815

Artikel2:
Dit besluit wordt, samen met de bijlagen, in digitale vorm aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.

Opgemaakt op 21 december 2022

An Craninckx
algemèen directeur

Werner Mertens
voozitter
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