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Uittreksel uit het notulenboek van 
de gemeenteraad

maandag 7 december 2020 om 20u15

AANWEZIG:
Jacques Leten, Voorzitter
Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, 
Schepenen
Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Valentin 
Geelissen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free 
Bamps, Gemeenteraadsleden
Stefan Goclon, Algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD:
AFWEZIG:

Aanduiding prioritaire actie conform art. 8 DLB en rapporteringswijze strategische en financiële nota

REGELGEVING
 
De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en 
de provincies;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op de Omzendbrief KB / ABB 2019 / 4 van de Vlaamse regering met betrekking tot de strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale- en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus;
 
Gelet op de bespreking van het ontwerp van strategisch meerjarenplan in het managementteam op 
25/11/2019, in het college van burgemeester en schepenen op 25/11/2019, tevens in het vast bureau 
op die datum;
 
Gelet op ons besluit van 16 december 2019 houdende de goedkeuring van het strategisch 
meerjarenplan 2020-2025;
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Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 4 februari 2020, waarin men verwijst 
naar art. 254 van het Decreet Lokaal Bestuur en deduceert dat de strategische nota steeds één of meer 
prioritaire acties moet opnemen (waardoor er ook een prioritaire beleidsdoelstelling ontstaat)en naar 
art. 8 van het Decreet Lokaal Bestuur welke de inhoud van de strategische nota bepaalt;
 
 
OVERWEGENDE
 
Overwegende dat het strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en beleidsopties, in de 
exploitatie en in de investeringen, weergeeft van het te voeren beleid, de financiële vertaling hiervan en 
de weergave van de manier waarop het financieel evenwicht gehandhaafd wordt;
 
Overwegende dat het meerjarenplan van de gemeente en van het OCMW één geïntegreerd geheel 
vormt, de gemeenteraad dient het OCMW-luik ook goed te keuren nadat de OCMW-raad zijn deel van 
het strategisch meerjarenplan vastgesteld en goedgekeurd heeft;
 
Overwegende dat in het verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit BBC van de lokale besturen 
van 30 maart 2018 onder punt 3.2. Vaststellingen de volgende passage kan gelezen worden: “De 
indeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid is zeer arbitrair en weinig transparant. 
Raadsleden staan vaak sceptisch tegenover de indeling omdat ze vrezen dat zaken waarover men 
liever niet rapporteert in overig beleid opgenomen worden. Bovendien kunnen de raadsleden de 
coherentie van het geheel verliezen bij een selectieve presentatie van beleidsdoelstellingen. Om hun 
taak ten volle te kunnen uitoefenen en het beleid te kunnen uitstippelen, hebben de raadsleden nood 
aan alle relevante gegevens en niet enkel aan de gerapporteerde gegevens.”
 
Overwegende dat in datzelfde verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit BBC van de lokale 
besturen van 30 maart 2018 onder punt 3.3 Concrete bijsturingen navolgende passage kan gelezen 
worden: “Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden, wordt het 
perspectief van de beleidsdoelstellingen in de beleidsrapporten in dit besluit aangevuld met de prioritaire 
acties of prioritaire actieplannen. De besturen kiezen zelf tussen beide opties. De prioritaire 
acties/actieplannen zijn de belangrijke acties/actieplannen waarover het bestuur communiceert aan de 
raad. Prioritaire beleidsdoelstellingen worden daardoor voortaan de beleidsdoelstellingen waaraan één 
of meerdere prioritaire acties/actieplannen gekoppeld zijn. Die aanpassing moet de betrokkenheid van 
de raadsleden bij het beleid verhogen en het draagvlak voor BBC doen toenemen. “
 
Overwegende dat in datzelfde verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit BBC van de lokale 
besturen van 30 maart 2018 onder Afdeling 1 De inhoud van het meerjarenplan en onder Artikel 8 en 
9  het volgende stipuleert inzake het formuleren van beleidsdoelstellingen: “In functie van een adequate 
beleidscyclus  moet de raad  beleidsdoelstellingen formuleren en de actieplannen en acties voor de 
realisatie van die doelstellingen. Daarna selecteert de raad die acties waarover hij expliciet 
geïnformeerd wenst te worden in de beleidsrapporten. Dat zijn dan de prioritaire acties, die getoond 
worden in de strategische nota van het meerjarenplan (en nadien in de opvolgingsrapportering en in de 
beleidsevaluatie van de jaarrekening). De beleidsdoelstellingen waarin die acties kaderen worden 
daarin dan als prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.” 
 
Gelet op het feit dat tot op heden de gemeenteraad geen enkel besluit heeft genomen over welke acties 
er expliciet dient te worden geïnformeerd;
 
Overwegende dat bij het origineel MJP 2020-2025 en de voorliggende aanpassing van het MJP 2020-
2025 de raadsleden de beschikking hebben over een excel-bestand met daarin in detail alle 
beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, en samenhangende ramingen waardoor hun nood aan alle 
relevante gegevens en niet enkel aan de gerapporteerde gegevens wordt gewaarborgd;
 
Overwegende dat vorm van rapportering in de toelichting van het MJP 2020-2025 identiek is aan de 
voortgangsrapportering, welke door onze raad in haar zitting van 5 oktober 2020 werd goedgekeurd, en 
overwegende dat het handhaven van die vorm van rapportering de leesbaarheid van het geheel ten 
goede komt;
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Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor stad en 
OCMW Bree;

Met 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien 
Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Valentin Geelissen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke 
Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, 
Luc Bloemen, Free Bamps), 1 onthouding (Rik Hertogs)

BESLUIT
 
Art. 1: De actie AC000171 Bree Zorgt wordt aangeduid als een prioritaire actie, waardoor actieplan 
AP000003 Goede gezondheid en welzijn impliciet een prioritair actieplan wordt en gerapporteerd wordt 
in het aangepast MJP 2020-2025 (zie pagina 3 AMJP 2020-2025).
 
Art. 2: Teneinde de raadsleden toe te laten ten volle hun toeziende taak te kunnen uitoefenen en de 
nood aan relevante gegevens inzake beleid en financiën te waarborgen keuren we de rapportering in 
de vorm zoals gehanteerd bij het voortgangsrapport en de toelichting in het voorliggende aangepast 
MJP 2020-2025 goed.
 
Art. 3: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake 
de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

Namens de gemeenteraad,

#$ondertekening2$#                                    #$ondertekening1$#

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Voorzitter
Jacques Leten

Voor eensluidend afschrift,
Op bevel,
Algemeen directeur
Stefan Goclon

Voorzitter
Jacques Leten

#$stempel$#
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