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GEMEENTE BRECHT

PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 10 september 2020
Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Hans Verbeeck,
Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs,
Nathalie Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Gemeenteraadsleden
Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd.

Verontschuldiqd:
Natalie Schoonbaert, Gemeenteraadslid
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht - GR120201144
Beleids- en beheerscvclus
Raadslid N. Schoonbaert verlaat de zitting.

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 (bevoegdheid gemeenteraad), artikels
77 en78 (bevoegdheid raad voor maatschappelijk welzijn), artikel 249-259 (beleidsrapporten)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen

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
Omzendbrief KB/ABB/2019/4 - strategische meerjarenplannen 2020-2025lokale en provinciale besturen

Historiek
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2020 betreffende de
aanpassing meerjarenplan 12020-2025 gemeente en OCMW Brecht.
Motivatie
Er wordt een gezamenlijke aanpassing meerjarenplan opgesteld voor gemeente en OCMW.
De gemeenteraad moet het deelvan het meerjarenplan van de gemeente vaststellen. De kredieten2020
van de gemeente worden weergegeven in schema M3. Deze zijn als volgt:
Exploitatie uitgaven: 25.236. 1 66,00
Exploitatie ontvangsten: 31.308.230,00
lnvesteringen uitgaven: 4.780.608,00
I nvesteringen ontvangsten 7 34.57 8,00
Financiering uitgaven: 2.391.157,00
Financiering ontvangsten: 1 08.233,00
De staat van het fi
evenwicht is als vol
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Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 O0 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
8-2960 Brecht
tel. 03 66O 28 3O

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel, 03 33011 2O

Door burgemeester S. Deckers wordt een gepaste toelichting gegeven.
Naar analogie met de raad voor maatschappelijk welzijn stellen wij hier het deel van het meerjarenplan
vast met betrekking tot de gemeente. Eveneens neemt de raad kennis van de vaststelling door de raad
van maatschappelijk welzijn van het deel met betrekking tot het OCMW.
Eveneens vragen wijde goedkeuring van het aanpassing meerjarenplan2020-2025 van gemeente en
OCMW.
ln de toelichtende nota heeft u nogmaals kennis kunnen nemen van de nieuwe werkwijze. Een voor de
gemeente en OCMW gemeenschappel ij k meerjaren pl an 2020-2025.
Naast deze nieuwe werkwijze, werd ook het budget afgeschaft. Daarom spreken we vandaag enkel over
de aanpassing van het meerjarenplan en niet meer over de budgetwijziging.
Niettegenstaande er een opsplitsing gemaakt wordt tussen prioritaire beleidsdoelstellingen en overig
beleid, wat trouwens geen verwijzing is naar graad van belangrijkheid, en er in principe enkel over
prioritaire doelstellingen gecommuniceerd dient te worden, kiezen wij ervoor om, in alle transparantie, ook
een overzicht mee te geven van alle wijzigingen van het meerjarenplan.
Ook voor de gemeente hebben wij een lijst meegegeven specifiek met wijzigingen ten gevolge van de
Covid-19 crisis.
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.

Stemminq:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben
Van Riel, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), 8 onthoudingen (ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche,
Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, llse Van Den Heuvel, llse
De Beuckelaer)

Besluit
Artikel í
De gemeenteraad stelt het deelvan het meerjarenplan2020-2025 met betrekking tot de gemeente vast.
Exploitatie uitgaven: 25.236.166,00
Exploitatie ontvangsten: 31.308.230,00
lnvesteringen uitgaven: 4.780.608,00
I nvesteringen ontvangsten: 734. 578,00
Financiering uitgaven: 2.391.157,00
Financiering ontvangsten: í 08.233,00

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het
deel van de aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 met betrekking tot het OCMW.

Artikel3

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van gemeente en OCMW Brecht
met
d financieel evenwicht:
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Namens de Gemeenteraad,
get. Tinne Rombouts
Algemeen Directeur wnd.

get. Leo Nicolaï
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
Els Eelen
Alg emeen Directeur wnd

eester
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