
 
 
Voorwoord 
 
Het beleid van AGB dient mede opgenomen te worden in de strategische beleidsoefening van  
Stad én OCMW. 
 
Het beleid dat in een AGB wordt (uit)gevoerd dient inderdaad een afspiegeling te zijn van 
het algemeen lokale beleid. Het is naar onze mening niet zinvol voor het AGB een aparte 
strategische oefening uit te voeren. 
In het kader van het meerjarenplan is het de bedoeling om beleidsdoelstelingen (actieplannen 
en acties) te formuleren die een weergave zijn van de beleidsaccenten van de bestuursploeg 
voor de komende beleidsperiode. De stad Bree heeft getracht de Sustainable Development 
Goals ( SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ) van de Verenigde Naties door te 
vertalen naar lokaal beleid. 
 
 
Het gaat hier om een weergave van beleidsopties, en staat los van beheersmaatregelen in 
het kader van de organisatiebeheersing. Kwaliteit en verbeteringen inzake organisatie kunnen 
inderdaad wel voorwerp uitmaken van een beleidsdoelstelling, maar het is naar onze mening 
in een beleidsplan/rapport niet de bedoeling om een diepgaande opsomming te maken van 
organisatorische beheersmaatregelen of acties. Deze horen eerder thuis in een organisatie-
beheerssysteem. 
  
 
In principe vertrekt een bestuur voor de opmaak van een meerjarenplan vanuit de 
omgevingsanalyse: hoe staat het AGB er voor? Waar scoort Bree goed en waar minder? Met 
welke trends en evoluties moeten we rekening houden bij het uittekenen van toekomstig 
beleid? Omdat de stad overtuigd is van de meerwaarde van de SDG’s én van de noodzaak 
om krachten te bundelen op lokaal niveau om deze te realiseren, werden de 17 SDG’s als 
uitgangspunt voor de omgevingsanalyse gehanteerd. 
  
 
Naast de externe omgevingsanalyse is de evaluatie of interne omgevingsanalyse van de 
vorige legislatuur met 2019 als overgangsjaar een belangrijke uitgangsbasis om aan het 
beleid van AGB voor de periode 2020 – 2025 invulling te geven. 
  
Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: 
 
- De strategische nota 
- De financiële nota, die bestaat uit: 
              -het financiële doelstellingenplan ( schema M1 ) 
              -de staat van het financieel evenwicht ( schema M2 ) 
              -het overzicht van de kredieten ( schema M3 ) 
- De toelichting 
  
  


