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MEERJARENPLAN 2020-2025: VASTSTELLING GEDEELTE OCMW KOKSIJDE

Gelet op artikelen 78, 2de lid, 4°, 249 tot 256 en 596,1° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
en de provinciale besturen;

Gelet op het 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 en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 
de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Overwegende de omgevingsanalyse, koppeling met de duurzaamheidsdoelstellingen van de acties van het 
meerjarenplan 2020-2025;

Overwegende het meerjarenplan 2020-2025 met inbegrip van het  financieel doelstellingenplan, staat van het 
financieel evenwicht en overzicht van kredieten van OCMW  en toelichtingen;

Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 een gezamenlijk beleidsrapport is voor gemeente en OCMW, met 
één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van beide entiteiten vervlochten zijn; dat elke rechtspersoon 
afzonderlijk blijft instaan voor zijn eigen verplichtingen en verbintenissen; dat er een duidelijk onderscheid bestaat 
tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW (zie schema M3); dat er geen gemeentelijke bijdrage 
meer is van de gemeente aan het OCMW;

Overwegende dat volgende kredieten worden vastgesteld voor het gedeelte OCMW (schema M3):

 2020   2021   

Uitgaven  Ontvangsten  Uitgaven  Ontvangsten  

- OCMW         

Exploitatie 8.324.457,00 5.024.374,00 8.519.620,00 5.051.362,00 

Investeringen 137.500,00 0,00 242.500,00 0,00 

Financiering 165.000,00 0,00 137.500,00 0,00 

Leningen en leasings 165.000,00 0,00 137.500,00 0,00 

Toegestane leningen en 
betalingsuitstel

0,00 0,00 0,00 0,00 

Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 

BESLUIT: met 22 stemmen voor (charlotte castelein, marc vanden bussche, stéphanie anseeuw, guido decorte, 
lander van hove, dorine geersens, dirk dawyndt, ivan vancayseele, rita gantois, luc deltombe, frédéric devos, greta 
delie, benedicte dalle, greta verhaeghe, peter hillewaere, adelheid hancke, henk ghyselen, sander loones, patricia 
vandenbroucke, julie paelinck, dirk decorte, sam de rechter), 5 stemmen tegen (elwin van herck, suze bogaerts, 
bart pieters, alain de coster, dominique wolter hofmans)

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Namens de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter
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