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FINANCIËN. Kennisname van de technische opmerkingen geformuleerd door
het Agentschap Binnenlands Bestuur bij het bestuurlijk toezicht op het
meerjarenplan 2020-2025.

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelde in de zitting van 16 december 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 vast.
De beleidsrapporten werden op 19 december 2019 gepubliceerd op de website van de Stad
Mechelen.
De digitale rapportering werd op 19 december 2019 ingediend.
Vast Bureau 24 februari 2020 – punt 1: verwijzing van de technische opmerkingen
geformuleerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur bij hun bestuurlijk toezicht op het
meerjarenplan 2020-2025 naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ter kennisname.

Feiten en argumentatie
Op 10/02/2020 meldde het Agentschap van Binnenlands Bestuur dat het bestuurlijk toezicht
op het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van Stad-OCMW werd afgerond.
Bij het nazicht werden enkel technische opmerkingen geformuleerd.
Deze technische opmerkingen betreffen voornamelijk:
• Foutieve koppeling tussen algemene rekeningen en beleidsvelden.
• Foutief gebruik van economische sectorcodes.
• Weergave van de beleidsrapporten:
- Niet alle pagina’s bevatten de verplichte vermeldingen volgens artikel 3 van het BBCbesluit.
- Cijfers moeten uitgedrukt worden in eenheden van euro.
- Weergave in strategische nota van bovenliggende niet-prioritaire actieplannen en nietprioritaire beleidsdoelstelling is niet wettelijk verplicht als er wordt gerapporteerd op
actie-niveau. In de beleidsrapporten waren deze wel opgenomen.
- Het overzicht van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen was opgenomen in de
inleiding bij de strategische nota. In de toekomst moet dit overzicht ook opgenomen
worden in de strategische nota.
- Het schema T4 “overzicht van de financiële” gaf geen weergave van de schulden die het
volgende jaar vervallen. Deze weergave wijzigt niets aan de totale uitstaande schulden
per einde 2025.

Ook werd aangegeven dat de uitgave van responsabiliseringsbijdrage ingeschreven moet
worden voor het jaar N+1, wat concreet betekent dat in het budgetjaar 2020 de
responsabiliseringsbijdrage van het jaar 2019 moet opgenomen worden. In het meerjarenplan
werd echter op basis van de ramingen van Nexyan de bijdrage voor 2020 voorzien als uitgave
in het budgetjaar 2020. Er werd met toezicht afgesproken dat bij de volgende
meerjarenplanaanpassing in juni 2020 de cijfers worden gecorrigeerd.
Juridische grond
•
•

Decreet Lokaal Bestuur, titel IV, De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, artikel 259.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, Besluit van de Vlaamse Regering
over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen.

Financiële gevolgen
Niet van toepassing.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de technische opmerkingen die
geformuleerd worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bij hun bestuurlijk toezicht op
het meerjarenplan 2020-2025.
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