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Uittreksel uit het notulenboek van 
de OCMW-raad

maandag 7 december 2020 om 20u30

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, OCMW raadsleden
Stefan Goclon, Algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD:
AFWEZIG:

Aanpassing van het MJP 2020-2025 - gedeelte van het OCMW - goedkeuring

REGELGEVING
De OCMW-raad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de 
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van de Vlaamse regering betreffende de aanpassing van 
de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus;
 
Gelet op het overleg in het managementteam d.d. 16/11/2020 met betrekking tot het voorontwerp van 
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025;
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Gelet op de bespreking ervan in het college van burgemeester en schepenen op 23/11/2020, tevens in 
het vast bureau op die datum;

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 aangepaste 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 heeft;
 
Gelet op het voorliggende ontwerp van het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 en de 
bijhorende documentatie en informatie voor stad en OCMW Bree;

Met 17 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, 
Jos Drykoningen, Valentin Geelissen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free 
Bamps), 8 stemmen tegen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT
Art. 1: De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd 
en dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteraad en wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse 
regering.
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

Namens de OCMW-raad,

#$ondertekening2$#                                    #$ondertekening1$#

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Voorzitter
Jacques Leten

Voor eensluidend afschrift,
Op bevel,
Algemeen directeur
Stefan Goclon

Voorzitter
Jacques Leten

#$stempel$#
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