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Besprekingen en besluiten van de Raad van Bestuur in besloten zitting

Wetten en Reglementen

o
a

Decreet van22.L2.2017 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 (BVR BBC).
Het ministerieel besluit van 26.06.20L8 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 (MB BBC).

Verwijzingsdocu

o
r
o

me nte n

Meerjarenplan 2O2O-2O25 AGB Assenede
Aanpassing 1 van het meerjarenplan

2O2O

-

2025 AGB Assenede

Ontwerpbesluit van de gemeenteraad Assenede van 17.L2.2020 betreffende het goedkeuren van
aanpassing L van het meerjarenplan 2O2O-2O25.

Verantwoording

o

Er was nood aan een aanpassing van het meerjarenplan 2020

-2025 van het AGB Assenede.

a

ln deze aanpassing L meerjarenplan 2020 -2025 van het AGB Assenede werden de cijfers uÍt de
jaarrekening 20L9 opgenomen. Het niet-gerealiseerde investeringsbudget uit 2019 dat nog nodig
is, werd mee opgenomen in deze aanpassing L meerjarenplan 2020 - 2025 van het
AGB Assenede.

a

De impact van de maatregelen ter bestrijding van corona werden eveneens meegenomen in deze

aanpassing L van het meerjarenplan 2O2O - 2025.
Door de mindere inkomsten en de samenhangende prijssubsidie werd er een werkingstoelage
van het gemeentebestuur Assenede aan het gemeentebestuur Assenede voorzien.
a

De aanpassing L meerjarenplan 2O2O -2025van het AGB Assenede moet vastgesteld worden

door de Raad van Bestuur en voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad
Assenede.

Tussenkomst

r

Servaas Van Eynde geeft toelichting.

- De impact van de corona werd hierin verwerkt, bv. door de prijssubsidie aan te passen naar een
werkingstoelage.
- Er werden 3 grote investeringsprojecten opgenomen in 2O2L, namelijk de sanitaire blok
J&S Assenede, de jeugdlokalen J&S Bassevelde en de aanleg van de finse piste op J&S Bassevelde.

o

Guido Van de Veire wijst op de investeringen die nog voorzien zijn voor Bass'Cul, namelijk de
plaatsing van screens en de drankenberging. Guido Van de Veire vraagt een overzicht te
ontvangen van wat reeds geïnvesteerd werd in Bass'Cul.

r

Stijn Van Hamme vraagt of zijn stelling dat er na 2O2L niet meer zal geÏnvesteerd worden in de
jeugdlokalen J&S Bassevelde klopt, dus dat er deze legislatuur niet meer verder zal geïnvesteerd
worden, dat het voor volgende legislatuur is zoals in de pers stond.
De secretaris ligt toe dat de jeugdlokalen J&S Bassevelde in 2O2Lvoorzien zijn, doch dat dit kan
uitlopen. ln 2023 is er gepland verder te investeringen op J&S Bassevelde voor de aanleg van de
parking

"n

uod'/d" bouw van een kantine + kleedkamers.

Servaas Van Eynde vervolgt dat er voor gekozen werd om deze investeringen door te schuiven
naar 2O23, omdat 5 grote investeringsdossiers samen te veel van het goede zou zijn.

Stemmen
Stemresultaat

6 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Hilde Baetslé, Pieter Dobbelaere,

Dieter Vercauter, Servaas Van Eynde, Dominique Buysse)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
3 onthoudingen (Guido Van de Veire, Trees Van Eykeren, Dimitri Van Vooren)
BESLUIT

Artikel

1

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020 -2025 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit
gevoegd, wordt vastgesteld.

Art.2
Aanpassing 1 meerjarenplan 2020 -2025 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dít besluit
gevoegd, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad Assenede van L7.L2.2O2O.
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