UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE
Vergadering van 04/01/2021
Aanwezig:

De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine,
Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves,
Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Callaert Gino, Verdurmen Angélique, raadsleden

Afwezig:

Verdonck Wim, raadslid

PUNT 2: Vaststellen aanpassing 2020/01 meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van
de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het feit dat er geen afzonderlijke beleidsrapporten meer bestaan voor gemeente en OCMW,
maar deze één geconsolideerd geheel vormen;
Gelet op het feit dat de beide besturen wel afzonderlijke kredieten hebben;
Gelet op het feit dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het deel van het OCMW dient vast te stellen;
Gelet op de bespreking tijdens en het positief advies door het managementteam van 14/12/2020;
Gelet op de toelichting op de financiële commissie van 16/12/2020;
Gehoord de tussenkomst en toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
Gelet op de motivering van de tegenstemmen door CD&V, Gemeentebelangen en Spa-Groen die
voornamelijk gebaseerd is op de hoogte van de dagprijs van het woonzorgcentrum, die men algemeen te
hoog vindt en waarbij in de meerjarenplanning een jaarlijkse indexering is voorzien.
BESLUIT:

12 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, De Backer Ruben)
8 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Van Hee Jan)

Artikel 1: stelt de aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW vast zoals
toegevoegd in bijlage.
Artikel 2: stelt de gewijzigde kredieten vast voor 2020 en stelt de kredieten vast voor 2021.

Artikel 3: Maakt de geconsolideerde aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan 2020-2025 in digitale
vorm over aan de Vlaamse Regering nadat de gemeenteraad het deel van de gemeente heeft vastgesteld
en het deel van het OCMW heeft goedgekeurd.
Artikel 4: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur (get.)

Vastgesteld in zitting, datum als hierboven.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
Bij verordening
Karel De Gucht
Voor eensluidend uittreksel:

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

Gunther Cooreman
Raadslid, in opdracht van Karel
De Gucht, voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn

