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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Financiële dienst - Goedkeuren van de aanpassing 1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025.

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale en provinciale besturen. 
 Het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 

 De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 

Verwijzingsdocumenten

 Meerjarenplan 2020-2025 AGB Assenede.
 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties AGB Assenede.



 Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 AGB Assenede.
 Aanpassing 1/2021 van het meerjarenplan 2020-2025 AGB Assenede.
 Aanpassing 1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025 AGB Assenede.
 Besluit van de raad van bestuur van 14.12.2022 betreffende het vaststellen van de  aanpassing 

1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025.

Verantwoording

 Het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede werd vastgesteld in 
zitting van de raad van bestuur van 19.12.2019 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 19.12.2019.

 Dit meerjarenplan werd aangepast (aanpassing 1) door de raad van bestuur in zitting van 
17.12.2020 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17.12.2020.

 Dit meerjarenplan werd aangepast (aanpassing 1/2021) door de raad van bestuur in zitting van 
15.12.2021 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16.12.2021.

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun 
meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het 
volgende boekjaar vast te stellen. 

 Een jaarlijkse aanpassing van het krediet is vereist om de kredieten voor 2023 vast te stellen. 
 Bij deze aanpassing kunnen tevens de kredieten voor 2022 gewijzigd worden.
 Er was nood aan een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede. In 

deze aanpassing 1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede werden de 
cijfers uit de jaarrekening 2021 opgenomen. 
De impact van de energiecrisis waardoor de kosten voor gas en elektriciteit aanzienlijk gestegen 
zijn, werd meegenomen in deze aanpassing 1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025. 
Om economisch rendabel te zijn moest de prijssubsidiefactor die toegepast wordt op de huidige 
toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal Assenede opgetrokken 
worden naar een factor van 11,30.

 De aanpassing 1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede moet 
vastgesteld worden door de Raad van Bestuur en voor goedkeuring voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad Assenede.
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BESLUIT 

Artikel 1 

De aanpassing 1/2022 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij 
dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.
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