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Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 20 DECEMBER 2021
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre
Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie
Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel,
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez,
raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, raadslid

Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur
Ronse.
Vaststelling.
Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40, 41, 3° en
artikels 56, 57 en 249.
Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 09 februari 2018.
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de lokale en provinciale besturen.
De omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende aanpassing van
de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen
volgens de beleids- en beheerscyclus.

Relevante documenten
Het ontwerp van aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal
Bestuur Ronse.
Feiten/context/motivering
Het decreet over het Lokaal Bestuur stipuleert dat op het meerjarenplan 2020-2025 van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de volgende artikelen van
toepassing zijn: de artikelen 249, 251, 253, 254 en 255.
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Hierin wordt bepaald dat de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW een
geïntegreerd geheel vormen.
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota en vormt de basis
voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.
Dit meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus
(BBC).
Op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij een beeld werd geschetst van de
behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het
bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten waarop het kan inspelen werd de aanzet
gegeven tot een strategische nota, uitgaande van het bestuursakkoord. Met medewerking
van alle interne diensten van de Stad en het OCMW Ronse en in overleg met het
Managementteam werd een geïntegreerd meerjarenplan opgemaakt waarin ook het lokaal
sociaal beleid verweven zit.
Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen :
1. De strategische nota
2. De financiële nota, die bestaat uit :
a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. De toelichting
De bijhorende documentatie.
Het ontwerp van het meerjarenplan dient minstens 14 dagen voor de vergadering van de
gemeenteraad bezorgd te worden aan ieder lid van de raad.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld,
keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel
geacht definitief vastgesteld te zijn.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel
Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim
Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo
Cornelus, Dominique Opsomer
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos
Voor de fractie Vooruit onthouden zich: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters,
Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez
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Artikel 1:
Het deel van de aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad
Ronse vast te stellen.
Artikel 2:
De aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse
goed te keuren.
Namens de raad:
Algemeen directeur
get. Julien Vandenhoucke

Voorzitter
get. Diederik Van Hamme
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