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Onderwerp

Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf
Bilzen

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 254 tot en met artikel 256 van het decreet lokaal bestuur betreffende de opmaak van het
meerjarenplan.
Artikel 241 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een
meerjarenplan vaststelt overeenkomstig de regels die gelden voor het meerjarenplan van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf een meerjarenplan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
FEITELIJKE CONTEXT
Er werd een meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB opgemaakt. De raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Bilzen heeft het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld op 26 november
2019.
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
Het beschikbaar budgettair resultaat dient in ieder jaar van het meerjarenplan positief te zijn. Voor
het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van € 64.797,01 in 2020 naar € 806.911,01 in 2025.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt € 65.846,00. In dit
meerjarenplan eindigt de autofinancieringsmarge elk jaar positief.
Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB wordt ter goedkeuring aan het gemeenteraad
voorgelegd. Het dossier bestaat uit een bundel meerjarenplan 2020-2025; de omgevingsanalyse;
het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en een ontwerp
gemeenteraadsbesluit.
MOTIVERING
In BBC 2020 wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.
Het vormt de basis van het beleid voor de komende zes jaar. Bovendien is het budget vanaf 2020
geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan.
Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de acties en actieplannen die
daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële
middelen voorzien wat resulteert in de financiële planning op basis van de te verwachten
ontvangsten en uitgaven.
Het beleidsplan van het AGB is op dezelfde wijze opgesteld als het beleidsplan van stad en OCMW.
BESLISSING
Art. 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf
goed.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen
Voor eensluidend afschrift,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs
17/12/2019

De voorzitter,
Guy Sillen

