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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Kelly Detavernier
Budget en Boekhouding
1 2020_OR_00058 Meerjarenplan - Vaststelling Aanpassing meerjarenplan 

2020-2025

Beknopte samenvatting
Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat  minstens 1 keer per jaar het meerjarenplan 
moet aangepast worden, daarbij moeten de kredieten van het volgende jaar worden vastgesteld. Bij 
de aanpassing wordt ook het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt. 

Het komt de OCMW-raad toe om haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast 
te stellen. 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het komt de OCMW-raad toe om haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast 
te stellen. 

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 vast.

Bijlagen
- Omgevingsanalyse Stad Kortrijk_gecompr.pdf
- digitale versie aanpassing 1 MJP.pdf
- Strategische nota AMJP1 20-25 incl niet-prioritair beleid.rtf
- DeWeguitdeCrisis (1).pdf

2 2020_OR_00059 Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Lijst werkings- en 
investeringssubsidies - Vaststellen - Vaststellen

Beknopte samenvatting
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur maakt de lijst van werkings- en investeringssubsidies voorwerp uit 
van een afzonderlijke raadsbeslissing. Deze nota regelt deze beslissing.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
De aangepaste lijst van werkings- en investeringssubsidies voor de periode 2020-2025 vast te stellen.
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Bijlagen
- AMJP1 Toelagen OCMW.pdf

Debiteuren
3 2020_OR_00055 Tariefreglement OCMW  vanaf 1 januari 2021 - Vaststellen

Beknopte samenvatting
Er werd beslist om  jaarlijks een lijst met tarieven met betrekking tot het OCMW voor het volgend jaar 
voor te leggen aan het Vast Bureau om te laten vaststellen door de OCMW-raad.
Deze nota omvat de door de diverse diensten van het OCMW voorgestelde tarieven om toe te passen 
met ingang van 2021.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
Het tariefreglement OCMW 2021, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2021 vast te 
stellen.
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Tariefreglement OCMW_2021_definitief.pdf
- Tariefreglement OCMW_2021_met wijzigingen.pdf


