
 Gemeenteraad 
Zitting van 17 december 2019 

Uittreksel 
 
 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 

30 maart 2018 en latere wijzigingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 en latere wijzigingen tot vaststellen van de modellen en 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025; 
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende beleidsrapporten: 

* De strategische nota 
* De financiële nota 
* De toelichting; 

Overwegende dat deze rapporten als bijlage bij deze beslissing worden gevoegd; 
Overwegende dat de raad deze beleidsrapporten dient vast te stellen; 
Overwegende dat de bijkomende documentatie die de raadsleden meer duiding geeft over het 

meerjarenplan ter beschikking wordt gesteld aan de raadsleden via het notulenbeheer bij het besluit van 17 
december 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-
2025 van het OCMW; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam; 
Op voorstel van de heer Burgemeester; 

BESLUIT: 
met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
13 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente vast. 
Artikel 2 – Door de algemeen directeur wordt een afschrift van huidige beslissing overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheden. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 



 
 
 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 18 december 2019 

 
ir. Dominik Ronse 


