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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 17 
DECEMBER 2018 

Stad Ronse.                                                                                                                      
Budget van het dienstjaar 2019.                                                                                   
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
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. 
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. 
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. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 

Relevante documenten 

Het budget 2019 van de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het budget 2019 werd opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire 
bepalingen en inzonderheid de bepaling opgenomen in de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 
20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019 met name dat 
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning 
2019 en dat het budget 2019 of het éénjarig meerjarenplan niet dient te passen in het 
lopende meerjarenplan. 
In de loop van 2019 zal een aanpassing worden voorgelegd die rekening houdt met 
mogelijks nieuwe inzichten uit het nieuwe bestuursakkoord. Tevens zal dan een nieuw 
meerjarenplan worden opgemaakt volgens de regels BBC 2020. Nu wordt enkel een budget 
voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-30 een positief advies tot 
vaststelling van het budget 2019 van de Stad Ronse. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-30 dd° 30 november 2018 van de Financiële Dienst. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
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Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, 
Patrice Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1:  
Het budget van het dienstjaar 2019 van de Stad Ronse vast te stellen. 
Artikel 2: 
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe 
audit. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Lieven Dhaeze 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 
Algemeen directeur Voorzitter 
 


