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Onderwerp

Meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 met vaststelling van de kredieten
van het boekjaar 2021 van Stad en OCMW Bilzen

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur betreffende de beleidsrapporten van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad van
maatschappelijk welzijn elk afzonderlijk hun deel van het beleidsrapport vaststellen. De
gemeenteraad keurt het beleidsrapport goed.
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 voor Stad en OCMW Bilzen opgemaakt.
Met een meerjarenplanaanpassing kan de gemeenteraad, voor wat betreft haar deel, de kredieten
voor het lopende boekjaar aanpassen en die voor het volgende boekjaar vaststellen. De nieuw
vastgestelde kredieten komen tot uiting in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3).

Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van de meerjarenplan-aanpassing positief te
zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 evolueert dit resultaat van
€ 1.269.774,00 in 2020 naar € 3.853.217,00 in 2025.
De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 167.644,00.
De meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 met vaststelling van de kredieten van het boekjaar
2021 van Stad en OCMW Bilzen wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad
voor maatschappelijk welzijn heeft haar deel van het meerjarenplan vastgesteld op 15 december
2020.
MOTIVERING
De meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van Stad en OCMW Bilzen bevat een beperkt aantal
wijzigingen bij de investeringen en exploitatie en stemt de behoeften af op de werking.
In het schema M3 wordt een overzicht gegeven van de aangepaste kredieten voor het boekjaar
2020 en de vastgestelde kredieten voor het boekjaar 2021.
Deze meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 is een bijsturing van het oorspronkelijk
meerjarenplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019 en
gewijzigd werd op de gemeenteraad van 6 oktober 2020.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad stelt de wijzigingen van de meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van
Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.

Art. 2

De gemeenteraad stelt de kredieten voor 2021 binnen de meerjarenplan-aanpassing
MJPA20-2021 van Stad en OCMW Bilzen, voor wat betreft haar deel, vast.

Art. 3

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 van Stad en OCMW
Bilzen voor wat betreft het deel zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn
goed, waardoor het beleidsrapport in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
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