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Motivering
Aanleiding en context
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
raad voor maatschappelijk welzijn.
Op 9 oktober 2015 gaf het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies over het ontwerp
aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 van het OCMW.
Juridische grond
De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de
vormelijke vereisten omschreven in:

 de besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 de besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
 de omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012)
, BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB 2014/4 (5 september 2014) en BB 2015/2
(10 juli 2015) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen
van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Argumentatie
Met dit besluit verleent de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring over de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 van het OCMW.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Zie nota in bijlage: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 OCMW.
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Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het gunstig advies van het college van burgemeester en
schepenen over het ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het gunstig advies van het college van burgemeester en
schepenen over het ontwerp budget 2016 van het OCMW.
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW
goed.
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het budget 2016 van het OCMW goed.
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