
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 18 DECEMBER 2017 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

9.  STAD RONSE.  

BUDGET 2017.  

BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET DIENSTJAAR 2017. 

VASTSTELLING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 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; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 

waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 

rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 

rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd°18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 

invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrieven betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de 

budgetten; 

Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het budget 2017; 

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van de Stad 

Ronse; 

Gelet op het positief advies van het Managementteam van 27 november 2017; 

Gelet op de behandeling van de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 in de 

gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en Financiën; 

Na beraadslaging; 

BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-

fractie) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 

Artikel 1.  De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van de Stad Ronse vast te 

stellen. 

Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De stadssecretaris, De voorzitter, 

 


