BEKENDMAKING Meerjarenplan en budget
Onderwerp:

OCMW: goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014 – 2019 en
kennisname budget 2018

Orgaan van goedkeuring:

Gemeenteraad

Datum van goedkeuring:

23.01.2018

Datum van bekendmaking:

26.01.2018

Inzage dossier:
Bezwaren of
opmerkingen:

Registernr.:

B18-0027

(elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij de Team financiën Keperenbergstraat 39 te 1701 Itterbeek - 02 481 01 90 - financien@dilbeek.be.
Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee
dat de gemeenteraad onderstaand reglement heeft goedgekeurd.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies;
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van
18 december 2017 over het gewijzigde meerjarig beleidsplan 2014-2019 en het budget 2018 van het
OCMW Dilbeek met volgende gemeentelijke bijdragen:
• werkingssubsidie: € 5.269.701 in 2018, € 5.216.081 in 2019 en € 5.070.292 in 2020.
• investeringssubsidie: € 0 in 2018 , € 0 in 2019 en € 1.705.900 in 2020.
Overwegende dat het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn werden vastgesteld in zitting van 28 december 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage werd verhoogd door de gewijzigde organisatiestructuur,
waarbij een aantal diensten en processen van gemeente naar OCMW werden overgedragen;
Overwegende dat de kredieten voor welzijn op geconsolideerd niveau OCMW-gemeente stabiel blijven;
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD
ARTIKEL 1- De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Dilbeek
goed, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 december 2017.
De gemeentelijke werkingssubsidie bedraagt € 5.269.701 in 2018, € 5.216.081 in 2019 en € 5.070.292
in 2020.
De gemeentelijke investeringssubsidie bedraagt € 0 in 2018, € 0 in 2019 en € 1.705.900 in 2020.
ARTIKEL 2.- De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van het OCMW Dilbeek, zoals
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 december 2017.
ARTIKEL 3.- Dit besluit wordt conform artikel 150 van het OCMW-decreet overgemaakt aan de
provinciegouverneur en het OCMW.
Namens de raad:
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Willy Segers
burgemeester
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