beraadslaging/proces verbaal
Kopie

college van burgemeester en schepenen
Besluit
A-punt

Zitting van 9 oktober 2015
GOEDGEKEURD
OCMW

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de
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Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Marc Van Peel, schepen
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Beleids- en beheerscyclus OCMW - Advies aanpassing
meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 OCMW Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
Het OCMW legt het college het ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 voor ter
advies.
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 van het OCMW werden opgesteld binnen de
perken van de gebudgetteerde stedelijke dotatie.
Juridische grond
Het OCMW kan, volgens artikel 270 §1, 1° van het OCMW-decreet, alleen beslissen over het meerjarenplan, de
aanpassingen aan het meerjarenplan en de budgetten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
alsook het budget van de ziekenhuizen die afhangen van het centrum, als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd
aan het college. Het college brengt het advies uit binnen 30 dagen na ontvangst van de ontwerpbeslissing. Het
advies van het college wordt bij de beslissing gevoegd als die naar de toezichthoudende overheid wordt
gestuurd.
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en 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;

1/2

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be

 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.
Regelgeving: bevoegdheid
Volgens het OCMW-decreet artikel 270 §1 1° kan het OCMW alleen beslissen over het meerjarenplan en het
budget en nadat deze aan het college van burgemeester en schepenen voor advies zijn voorgelegd.
Argumentatie
Volgens het vigerende decretale kader kan het OCMW alleen beslissen over het meerjarenplan en het budget
nadat deze aan het college zijn voorgelegd.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit

Artikel 1

Het college neemt kennis van het advies van inspectie financiën.
Artikel 2

Het college stelt vast dat de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016
van het OCMW werden opgesteld binnen de perken van de gebudgetteerde stedelijke dotatie.
Artikel 3

Het college geeft – op basis van voorgaande artikels – gunstig advies over het ontwerp
aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.
Artikel 4

Het college geeft – op basis van voorgaande artikels – gunstig advies over het ontwerp budget 2016
van het OCMW.
Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. Aanpassing_meerjarenplan_2014_2019_en_budget_2016_OCMW.pdf
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