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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:

Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur AGB vastgesteld deel van het aangepaste MJP 2020-
2025

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 het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020 – 2025 
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheer cyclus;

OVERWEGENDE
 
Overwegende
 
Gelet op de impact van de coronacrisis op de financiën van AGB, zowel aan de ontvangsten – als de 
uitgavenzijde;
 
Gelet op de inhoudelijke vaststellingen door het Agentschap Binnenlands Bestuur op 4/02/2020 over 
het meerjarenplan 2020 – 2025 m.b.t. berekening gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het niet 
formuleren van prioritaire acties of actieplannen;
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Verwijzend naar het evaluatieverslag van het AGB over de vorige legislatuur, meer bepaald het fiscale 
en financiële luik, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019;
 
Gelet op de noodzaak aan financiële transparantie en het beheer van financiële risico’s;
 
Gelet op de bespreking van het ontwerp van aanpassing van het strategisch meerjarenplan op het 
directiecomité op 30/11/2020 en in het college van burgemeester en schepenen op 30/11/2020;
 
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan minstens een aangepaste financiële nota 
omvat, een toelichting en de wijzigingen van de strategische nota. De
achtergrondinformatie, die de raadsleden meer duiding geeft bij de geplande verrichtingen, wordt 
opgenomen in de bijbehorende documentatie;
 
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan van de autonome gemeente- en 
provinciebedrijven, nadat ze is vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring moet worden 
voorgelegd aan de raad van het moederbestuur, dat de financiële gevolgen moet dragen van de 
gemaakte keuzes. Om de definitieve cijfers voor de autonome bedrijven correct te kunnen opnemen in 
het aangepaste meerjarenplan van het moederbestuur, is het aangewezen dat de vaststelling en/of 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan van het autonome bedrijf plaatsvindt vóór de 
vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW;
 
Gelet op het voorliggend ontwerp van aangepast strategsich meerjarenplan 2020 – 2025 voor AGB 
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: Het ontwerp van aanpassing strategisch meerjarenplan 2020 – 2025 wordt goedgekeurd.
 

Art. 2: Binnen 10 dagen na de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan moet het bestuur 
dat beleidsrapport publiceren op de webtoepassing van AGB, met vermelding van de publicatiedatum.   
 

Art. 3: Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan moet het 
bestuur de digitale rapportering met de gegevens over het aangepaste meerjarenplan via de geijkte weg 
aan ABB bezorgen, namelijk via de module BBC-DR van het Loket voor Lokale Besturen, of rechtstreeks 
vanuit de lokale toepassing. Het beleidsrapport is onmiddellijk uitvoerbaar zodra de raad het heeft 
vastgesteld en het bestuur de digitale rapportering erover aan ABB heeft bezorgd.
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Art. 4: 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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