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AV 
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Directie Financiële dienst  Eensluidende 
afschriften voor 
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Dossierbeheerder Muriel Vandermeeren    

Telefoonnummer 051 80 52 15    

 
Bevoegdheid: 
Alg vergadering 

Artikel 12 §1 statuten Motena 

 
Juridische 
grond(en) 

Artikel 12 §1 statuten Motena 
Artikel 490 van het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) 
Artikel 286, 287 en 330 van het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) 

 

Bijlagen Omschrijving Bijlagenr 
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Voorgeschiedenis  

 

Verzoek  

 

Feiten, context, 
argumentatie 

Het voorliggende ontwerp van Aanpassing Meerjarenplan (MJP) 2020 - 2025 
van Motena heeft naast de beleidsfunctie een belangrijke financiële 
planningsfunctie. Het vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende 
zes jaar en geeft de financiële consequenties aan van de gemaakte 
beleidskeuzes op langere termijn. 
 
Het budget is vanaf 2020 geen apart beleidsrapport meer maar wordt 
geïntegreerd in het MJP. 
 
De aanpassing van het MJP bestaat uit volgende onderdelen: strategische 
nota, financiële nota, toelichting en motivering van de wijzigingen. In de 
strategische nota wordt verwezen naar de plaats waar de documentatie bij de 
aanpassing MJP zich bevindt. 
 
De algemeen directeur en de financieel directeur - in overleg met het 
directiecomité - staan in voor het opstellen van het voorontwerp van de 
aanpassing van het MJP voor Motena.  
 
Het voorontwerp van de Aanpassing MJP 2020 – 2025 van Motena werd door 
het algemeen directiecomité van 25 oktober 2021 goedgekeurd. 
 
De raad van bestuur stelde de Aanpassing MJP 2020 – 2025 van Motena vast 
op 1 december 2021. 
 

 

Adviezen Advies Bijlagenr 

  

 

Raming  

Budgetcontrole  

Visum  Toegekend Bijlagenr 

  

Financiering  

 
 



Stemming, na 
beraadslaging 

BESLUIT, bij algemeenheid van stemmen : 

 

BESLUIT 
 

Artikel 1: De Algemene vergadering keurt de Aanpassing Meerjarenplan 2020-
2025 van Motena goed. 
 
Artikel 2: De Algemene vergadering bezorgt de Aanpassing Meerjarenplan 
2020-2025 van Motena aan de Stad voor de bekendmaking van de besluiten 
binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop 
ze via de webtoepassing van het OCMW worden bekendgemaakt op basis van 
artikel 286, 287 en 330 van het DLB. 

 

Financiering  

 

Communicatie Dienst Communicatie Hoe 

   

 


