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ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 15 december 2020. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden:  Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos 

Vekemans, Rita Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Jan Van 

Melkebeek, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, Bert 

Claessens, Emery Frijters, Griet Decock 

algemeen directeur: Kristof Janssens 

verontschuldigd : raadslid Jan De Prins  

Punt A.1:  Beslissing tot onderhandse verkoop percelen ‘Kwisthoek, De Vennen en Liefkenshoek’ 

aan Natuurpunt vzw. 

De voorzitter: Het eerste punt is principiële beslissing tot onderhandse verkoop percelen ‘Kwisthoek, 

De Vennen en Liefkenshoek’ aan Natuurpunt. En ik geef het woord aan Danny. 

Schepen Danny Van de Velde: Ja, goedenavond collega’s. Het is de bedoeling dus om de drie gronden 

te willen verkopen aan Natuurpunt, om ervoor te zorgen dat ze goed beheerd worden en natuur blijven 

en ook toegankelijk blijven, degenen die momenteel toegankelijk zijn. Jullie hebben allemaal de nota 

gekregen, ook de aanvullende mail van het secretariaat gekregen dat het effectief gaat ook over een 

ontwerpakte voor de definitieve verkoop van die gronden. Jullie hebben allemaal ook het plannetje 

gekregen dacht ik, waar de gronden gelegen waren. Dus zijn daar vragen over? 

De voorzitter: Ja, ik geef het woord aan Wouter. 

De heer Wouter Bollansée: Micro stond nog van daarjuist open. Mijn excuses. 

De voorzitter: Ah, oké. Ja, geen probleem Wouter. Dan geef ik het woord aan Luc. 

De heer Luc Kennis: Ja, bedankt, voorzitter. Ik had een paar vragen. Die gronden in Halle daar is ook 

agrarisch landbouwgebied bij. Die bebost zijn, oké, daar hebben we geen probleem mee dan. Maar in 

Zoersel is dat een weiland. En dat weiland, ik weet niet of jullie dat allemaal weten liggen, of dat je 

het gaan opzoeken bent, maar dat is in de Salphensebaan om de S-bocht, rechts van de waterloop. Dat 

is een stuk van ongeveer een 3.500 vierkante meter, en dat is agrarisch gebied. En onze vraag is, kan 

Natuurpunt, die gaan dat aankopen, maar wat gaan die daar juist mee doen? Als die dat gaan 

aanplanten met een bos, wat kan, dan zouden wij toch wel graag zien dat die 3.500 vierkante meters 

ergens anders worden herleid tot landbouwgrond, zodanig dat je geen waardige landbouwgrond gaat 

verliezen in de gemeente. Het is een stuk, dat naast de waterloop ligt heb ik al gezegd, en dat wil 

zeggen ook dat ge van dat stuk al zeker vijf meter zone moet creëren, omdat dat een provinciale 

waterloop is van tweede categorie. Dus die zone die ben je sowieso al kwijt om aan landbouw te doen. 

En dan schiet er al niet te veel meer over voor nog andere volwaardige landbouw op te doen. Dus in 

principe hebben we daar ook geen probleem mee, moest het ooit opgeplant worden, maar we zouden 

toch wel graag in de nota’s willen zien dat Natuurpunt deze gronden ergens anders moet voorzien 

voor volwaardige landbouwgrond. 

De voorzitter: Dank u wel, Luc. Danny gaat daarop antwoorden. 

Schepen Danny Van de Velde: Ja, ik ga er op proberen te antwoorden hè. Het gaat effectief om 

laaggelegen weide daar in een S-bocht naast de Delftse Beek, op grondgebied van Malle, want het is 

net over de beek natuurlijk. En zoals ge aanhaalt, Luc, ligt het laag en heeft het eigenlijk niet veel 

landbouwwaarde. Het wordt ook al enkele jaren gebruikt door een paardenliefhebber omdat het niet 

echt geschikt was voor de landbouw. De paardenliefhebber had er niet echt problemen mee om dat 

stuk, het is niet echt pacht dat hij erop had, eerder stilzwijgende huur, om dat af te staan, omdat het, 

ja, het is en blijft natuurlijk een laaggelegen gebied dat niet echt geschikt is voor zowel paarden als 



koeien niet, als effectieve landbouw. Nu, wat Natuurpunt daarmee gaat doen, eerlijk gezegd, we weten 

dat niet. Ze hebben dat gevraagd omdat dit meer aanhangt bij het grote geheel van dat gebied aan de 

overkant van de baan, Salphen en consoorten, dus er is wel meer natuurgebied rondom daar al van 

Natuurpunt en ANB om het daar beter te kunnen beheren. We kunnen wel niet opleggen, als het bos 

wordt of dat het gebied wordt aangeplant, om dat elders te compenseren met landbouwgrond. Dat 

kunnen wij gewoon niet opleggen, dat is heel simpel. Om de eenvoudige reden dat indien er 

boscompensaties worden gedaan, is het meestal landbouwgrond of recreatiegebied. Er wordt raar of 

zelden bouwgrond of kmo-zone bebost. Ja, dat is nu eenmaal de realiteit. Maar wij als gemeente of als 

ocmw verkopen de grond aan Natuurpunt, maar waar wij niet kunnen opleggen, dat het wordt 

gecompenseerd op andere terreinen. Dat kunnen we gewoonweg niet. 

De voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Roel. 

De heer Roel Van Elsacker: Ja, dank u wel, voorzitter. Danny, bedankt voor het antwoord. Ik wil daar 

ook nog graag eventjes bij aansluiten, bij wat Luc zonet zei. Ik heb een rapport van provincie 

Antwerpen, dienst Landbouw Plattelandsbeleid en het Instituut voor de Landbouw- en 

Visserijonderzoek, waarin gesteld wordt dat slechts 70,8 procent van het agrarisch gebied effectief 

voor landbouw wordt gebruikt. Omdat inderdaad zoals gezegd, dat bebost wordt terwijl dat eigenlijk 

agrarisch gebied is. Nu in deze denk ik dat je dat inderdaad correct stelt, wij kunnen geen 

compensatie gaan vragen aan Natuurpunt. Wij zijn er trouwens van overtuigd dat Natuurpunt die 

bossen beter kan onderhouden dan het ocm dat kan, dus we hebben daar absoluut geen probleem mee. 

Het is geen kerntaak van het ocmw om bossen te beheren. Maar dat het bestemd als agrarisch gebied 

natuurlijk niet langer landbouwgrond zou kunnen zijn in de toekomst, dat verontrust ons natuurlijk 

wel. Het vast bureau zou een opdracht kunnen geven aan het schepencollege bijvoorbeeld, om zelf in 

een compensatie te voorzien. Zodat we samen beslissen om de oppervlakte van landbouwgrond in onze 

gemeente niet te doen afnemen. Misschien dat jullie daar jullie wel in kunnen vinden, zodat we daar 

toch voor onze landbouwers in Zoersel die landbouwgrond niet opgeven en niet nog meer percentage 

van agrarisch gebied afstaan aan andere invullingen. 

De voorzitter: Dank u wel, Roel. Ik zag daarjuist nog een handje van Luc. Luc, had gij nog iets te 

zeggen? 

De heer Luc Kennis: Roel heeft mij goed bijgestaan. 

De voorzitter: Oké, dank je wel, Luc. Dan geef ik het woord aan Bert. 

De heer Bert Claessens: Ja, ik had toch de opmerking, dat is toch een perceel dat op een andere 

gemeente ligt, dus daar kunnen wij eigenlijk niks aan doen, dat is Malle die erin zou moeten beslissen. 

Schepen Danny Van de Velde: Nee, het ligt effectief op grondgebied Malle maar allez, ik begrijp wat 

Roel wil zeggen. Ge neemt grond weg van landbouw, je ziet dat je ergens kunt compenseren voor 

landbouw. Nu, ja, deze is natuurlijk in een weiland, landbouwgebied, sowieso, maar zoals je zelf 

aanhaalt, er wordt maar een percentage gebruikt van effectief toegewezen landbouwgronden in het 

gewestplan voor effectieve landbouw. Maar dat is evengoed zo voor de woonzones, er zijn heel veel 

woongebieden of uitbreidingsgebieden die op het moment hier ook gebruikt worden voor de landbouw 

en die ook minder worden als het effectief wordt bebouwd. Dus ja, dat is eenmaal het systeem, daar 

kunnen we weinig aan veranderen. Hoe dat wij het in Zoersel moeten gaan compenseren, ja, dat 

kunnen we alleen maar door kmo-grond om te zetten naar landbouwgrond, of bouwgrond omzetten 

naar landbouwgrond. Je kunt alleen maar zwaardere functies omzetten naar lichtere functies, 

andersom gaat dat niet echt gemakkelijk. Dus ja, dan zouden we ergens bouwgronden die we dan 

zouden moeten aankopen vanuit de gemeente begrijp ik, en dan moeten vrijwaren voor de landbouw, 

ik zou niet weten hoe anders dat we dat moeten doen. 

De heer Roel Van Elsacker: Had u bijvoorbeeld kunnen doen. 

Schepen Danny Van de Velde: Ja, daar hebben we jammer genoeg geen middelen voor natuurlijk. 

De voorzitter: Ja, oké. Ik denk dat daarmee de zaak duidelijk is gemaakt. We gaan over naar de 

stemming. Wie wil … 

De heer Roel Van Elsacker: Zou ik dan kunnen amenderen, voorzitter? 

De voorzitter: Goh, ja, oké. Een amendement. Oké.  

De heer Roel Van Elsacker: Goed, dan zou ik willen amenderen als volgt, voor onze landbouwers. Het 

vast bureau geeft de opdracht aan het schepencollege deze verkoop te compenseren door een 

herbestemming van een ander gebied in de gemeente van minstens 3.960 vierkante meter naar 

agrarisch gebied, zodat de oppervlakte natuur- en landbouwgrond in onze gemeente niet afneemt. 

De voorzitter: Oké, dank je wel. 

Schepen Danny Van de Velde: Mag ik daarop reageren?  

De voorzitter: Ja zeker. 



Schepen Danny Van de Velde: Roel, het gebied ligt in Malle hè, even ter info. Hetgeen wat we nu gaan 

doen in Malle, we willen grond verkopen in Malle, en wij gaan dat compenseren in Zoersel? 

De heer Roel Van Elsacker: Dat kan perfect. Ik wil er zelfs van maken in omliggende gemeentes. Het 

is eigenlijk de opdracht aan het gemeentebestuur geven om ervoor te zorgen dat de landbouw niet 

inschiet aan beschikbare landbouwoppervlakte.  

De heer Luc Kennis: Natuurpunt heeft genoeg gronden liggen tegen landbouwgebied en dan kunnen 

die perfect 3.500 meter ergens bij aanbreien en een andere landbouwer mee plezier doen. Dit is een 

stuk weiland van 3.500 meters wat hier, zoals gezegd, te klein is voor een landbouwer te binden, dat 

klopt. Maar, en ook omdat we daar nog eens met die waterloop zitten, waar dat ge dan die zone moet 

afgeven, dat er dan nog maar een 1000 à 1.500 meters zal overschieten. Maar vraag alsjeblieft om 

ermee aan tafel te zitten met die mensen van Natuurpunt en zeg, vraag, kunnen ze nergens anders niet, 

rond vliegveld of ik weet niet waar, dan moeten we de kaart eens op tafel leggen, zoek ergens een stuk 

landbouwgrond waar dat ge deze oppervlakte nog bij kunt aansluiten en dan zal daar misschien 

natuur terug landbouw moeten worden. Dat gaat ook hè. Je moet daarvoor geen industrie of geen 

bouwgrond landbouw maken, natuur kan ook landbouw zijn hè. En de landbouwer die heeft ervaring 

genoeg om ook voor de natuur te werken. Ik bedoel, die bewijzen zijn er wel. Dus probeer dat dan te 

doen.  

Schepen Danny Van de Velde: En dat klopt. En daarom heet het ook Natuurpunt, allez, ik moet hier 

Natuurpunt niet verdedigen want dat is eigenlijk mijn job niet. Maar het is wel zo dat er wordt gebruik 

gemaakt van de landbouwers, of gevraagd aan de landbouwers, om natuurgebieden meer te beheren. 

En dan gaat het even goed over het maaibeheer waarvan de opbrengst van het hooi en het gras dan 

naar een landbouwer gaat.  

Mevrouw Katrien Schryvers: Ja, voorzitter, want ik denk dat de verwarring hierin bestond dat in het 

amendement werd gesteld dat beschikbare landbouwgrond binnen onze gemeente niet vermindert en 

dat dit stuk gelegen is in Malle. Maar als het gaat over dat de totaliteit aan landbouwgrond niet 

vermindert, dan denk ik dat dat heel goed weergeeft wat wij willen zeggen en dat jullie perfect 

begrepen hebben wat het voorstel inhoudt. En als het college, wat denk ik toch het geval is, een goeie 

onderhandeling en goeie afspraken kan maken met Natuurpunt, dan kan er ook gezocht worden waar 

in de omgeving eventueel gronden van Natuurpunt in aanmerking zouden komen voor landbouw.  

De voorzitter: Dank u wel, Katrien. Ik geef nog kort het woord aan Wouter. 

De heer Wouter Bollansée: Bij dit amendement zullen wij ons onthouden maar eigenlijk hadden wij de 

vraag of dat er een optie is om het punt eventueel in te trekken. Want om dat nu zo staande zitting dit 

soort dingen te beslissen, ik zie Marc al direct nee knikken, maar allez, om nu direct te beslissen, wat 

zijn de andere mogelijkheden om dat nu rap op één, twee, drie met een ja of nee te beantwoorden, vind 

ik heel moeilijk eigenlijk. Dit is voor mij ook wel een beetje nieuwe materie. Dus vandaar eigenlijk de 

vraag, is dit zo dringend dat we dit niet kunnen intrekken en dat dan zoals Luc zegt, ondertussen met 

Natuurpunt aan tafel kan gezeten worden? Want om nu weer ja of nee op te antwoorden, dan vrees ik 

dat het bij een onthouding zal moeten blijven. 

De voorzitter: Ja, oké. We gaan stemmen voor het amendement van Roel. Wilt u het voor alle 

duidelijkheid nog eventjes herhalen of kunnen we het stemmen Roel? 

De heer Roel Van Elsacker: Nee, ik zal het even herhalen, en ik wil ook tegemoetkomen aan de 

opmerking van Danny en waar Katrien ook naar refereert. Dus het is wel duidelijk denk ik waar we 

naartoe willen. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen steunen, voor onze landbouwers. Dus het 

amendement leest dan, het vast bureau geeft de opdracht aan het schepencollege deze verkoop te 

compenseren door een herbestemming van een ander gebied in de gemeente van minstens 3.960 

vierkante meter naar agrarisch gebied. Dus we verliezen 3.960 vierkante meter van agrarisch gebied 

waar dat nu landbouw op is. Wij willen niet dat die afneemt dus wij zoeken gewoon een oplossing om 

dat te compenseren. Dus dat is eigenlijk de formulering waar ik naar op zoek ben of die ik wil 

voorleggen. En ik hoop dat alle fracties er ook achter staan dat we niet grond afnemen van de 

landbouw in Zoersel of in de onmiddellijke omgeving. En aangezien dat dat hier wel gebeurt voor een 

stuk dat misschien dan ook inderdaad minderwaardig is, er zijn wel betere stukken waar we eventueel 

wel landbouwgrond van kunnen maken. En het is eigenlijk daar dat we op willen aansturen, zodat de 

totale oppervlakte nuttige landbouwgrond in onze gemeente in de onmiddellijke omtrek ongewijzigd 

blijft of zeker niet afneemt. 

De heer Wouter Bollansée: Ik heb geen argumenten gehoord waarom dat het niet kan ingetrokken 

worden. Dit is een uitleg die mij wel aanstaat en ik ergens kan volgen vanuit gezond verstand dus ik 

zal dat dan nu steunen. 

De voorzitter: Ja, oké. Dan gaan we over naar de stemming. Wie kan dit amendement goedkeuren? 



De voorzitter: Ja, dank u wel. En wie wenst zich te onthouden? Dit amendement is niet aanvaard met 

twaalf stemmen voor (oppositie) en veertien stemmen tegen (meerderheid). Dan gaan we nu over tot 

de stemming van het punt zelf. Wie wil dit punt goedkeuren? Dit punt is goedgekeurd met 15 stemmen 

voor (meerderheid en raadslid T. Sleeuwaert), 7 stemmen tegen (CD&V) en 3 onthoudingen (Vlaams 

Belang en raadslid J. Vekemans) (raadslid C. Vercruyssen heeft niet gestemd). Roel, ik zie dat gij nog 

een handje hebt? 

De heer Roel Van Elsacker: Ja, eventjes mijn stemgedrag motiveren. Het is natuurlijk duidelijk hè, wij 

hadden heel graag gezien dat die landbouwgrond ongewijzigd of zeker niet afgenomen wordt. Dus ik 

weet niet of we ook nog een stemgedrag krijgen, of verklaring van de meerderheidspartijen die dit niet 

goedkeuren? 

De voorzitter: Ja, ik denk het wel. Ik zie dat Danny een handje heeft. 

Schepen Danny Van de Velde: Ja, ik vind het spijtig Roel dat ge nu laat uitschijnen alsof wij niet 

begaan zijn met onze landbouwers in Zoersel. Ge weet goed genoeg dat we dat wel zijn. En we doen 

heel veel inspanningen voor onze landbouwers, sowieso. Maar wij kunnen nu eenmaal niet verplichten 

om dat te compenseren. Wat we wel kunnen doen, is de landbouw op andere vlakken ondersteunen en 

daartoe overlegt Olivier regelmatig met de landbouw. En we zullen natuurlijk ook Natuurpunt erbij 

betrekken om te kijken hoe dat zit met hun beheer want er zijn gronden van Natuurpunt die kunnen 

beheerd worden door landbouwers, sowieso. Dat gebeurt nu momenteel ook. Maar wij gaan dat niet 

kunnen verplichten als gemeente. Maar we ondersteunen natuurlijk onze landbouwers voor 100 

procent, dat is heel duidelijk. 

De heer Roel Van Elsacker: Maar wij hebben niet gevraagd om Natuurpunt te verplichten, wij hebben 

gevraagd dat het schepencollege initiatief neemt. 

Schepen Danny Van de Velde: Allez, wij kunnen niet verplichten. We kunnen enkel maar de mensen in 

contact brengen met elkaar en vragen om samen te werken. 

De heer Luc Kennis: Dit is een gemiste kans om goede landbouwgrond aan een groot stuk veld bij aan 

te leggen. Dit klein stukje grond kan je beter opplanten met bomen, zoals Natuurpunt nu doet. Maar 

die waterloop ligt daar ook en vraag nu gewoon om waardige landbouwgrond bij te leggen.  

De voorzitter: Ja. Goed, oké, dit punt is gestemd en afgesloten. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Natuurpunt vzw wenst drie percelen, eigendom van OCMW Zoersel, aan te kopen om deze op te 

nemen in hun natuurbeheerplan met behoud van de toegankelijkheid. 

Het betreft volgende kadastrale percelen: 

- Oostmalle: Kwisthoek, kadastraal gekend afd. 2, sectie C, nummer 1146/A, opp. 3.960m² 

- Zoersel: De Vennen, kadastraal gekend afd. 2, sectie A, nummer 376/A, opp. 17.860m² 

- Zoersel: Liefkenshoek, kadastraal gekend afd.2, sectie C, nummer 23, opp. 9.695m² 

Juridische grond 

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 78, lid 2, 

11°; 

- het bosdecreet van 13 juni 1990, in het bijzonder het artikel 45; 

- het besluit van het afdelingshoofd adviezen & vergunningen van het Agentschap voor Natuur en 

Bos van 8 december 2020 tot machtiging voor de vervreemding van 2,7555 ha openbaar bos in 

eigendom van OCMW Zoersel; 

- het besluit van de Vlaamse Landmaatschappij van 26 oktober 2020 tot niet-uitoefening recht van 

voorkoop; 

- het besluit van de Vlaamse Landmaatschappij van 7 december 2020 tot niet-uitoefening recht van 

voorkeur; 

Argumentatie 

Voor onroerende transacties moet in principe de markt geraadpleegd worden (omwille van 

transparantie en gelijke mededinging). Om redenen van algemeen belang kan evenwel aanvaard 

worden dat de transactie zonder concurrentie verloopt. Een rechtstreekse verkoop aan Natuurpunt is in 

deze te verantwoorden omwille van de opname in een project rond natuurbehoud en -beheer, de 

beperkingen omwille van de bestemmingsvoorschriften, de mogelijkheid tot integratie in een ruimer 

natuurbeheersplan van Natuurpunt, de huidige inrichting als bos en de ingeslotenheid van het perceel 

door eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos (Liefkenshoek), de expertise van Natuurpunt 

inzake bosbeheer en de door Natuurpunt behouden toegankelijkheid van de percelen.  Verwijzend naar 

het belang van de overdracht voor het natuurbehoud en -beheer door Natuurpunt is het aangewezen 

om over te gaan tot de effectieve verkoop van bovenvermelde percelen aan Natuurpunt. Aan de raad 



voor maatschappelijk welzijn wordt hiervoor dan ook een ontwerpakte ter goedkeuring voorgelegd. 

Alle voor de verkoop van de betrokken percelen vereiste formaliteiten, o.m. het bekomen van een 

machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos, werden vervuld.   

Financiële gevolgen 

Op basis van het door beëdigd landmeter Erik Ceulemans op 21 februari 2020 opgemaakte 

schattingsverslag wordt door Natuurpunt voor de aankoop van bovenvermelde drie percelen een 

globale prijs 75.000,00 euro geboden. Alle rechten, kosten en erelonen van deze transactie zullen 

conform het gemene recht ten laste zijn van Natuurpunt. De ontvangst van deze verkoop is nog niet 

voorzien in het huidige MJP 2020-2025. 

BESLUIT met 15 stemmen voor (meerderheid en raadslid T. Sleeuwaert), 7 stemmen tegen (CD&V) 

en 3 onthoudingen (VB en raadslid J. Vekemans) (raadslid C. Vercruyssen heeft niet gestemd): 

Artikel 1: 

De gemeenteraad beslist tot de onderhandse verkoop van de gronden gelegen te Oostmalle, gekend als 

Kwisthoek, kadastraal geregistreerd als afdeling 2, sectie C, nummer 1146/A, goed voor een 

oppervlakte van 3.960m², te Halle-Zoersel, gekend als De Vennen, kadastraal geregistreerd als 

afdeling 2, sectie A, nummer 376/A, goed voor een oppervlakte van 17.860m² en te Halle-Zoersel 

gekend als Liefkenshoek, kadastraal geregistreerd als afdeling 2, sectie C, nummer 23, goed voor een 

oppervlakte van 9.695m², aan Natuurpunt vzw tegen de prijs van 75.000,00 euro voor de drie percelen 

tezamen en keurt de ontwerpakte (ad hoc) goed.   

Artikel 2:  

De kosten, rechten en honoraria, verbonden aan deze eigendomsoverdracht, vallen conform het 

gemene recht, ten laste van Natuurpunt vzw.  

Artikel 3:  

Notaris Laenens wordt gelast met het verlijden van de akte. 

Artikel 4: 

Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 

uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 

overschrijving van een uitgifte van deze akte.  

Artikel 5: 

De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd de akte en al de stukken in verband 

hiermee namens en voor rekening van het OCMW van Zoersel te ondertekenen. 

Artikel 6: 

De opbrengst van de verkoop wordt als investeringsontvangst ingeschreven in de eerstvolgende 

aanpassing meerjarenplan. 

Punt A.2:  Vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025. 

De voorzitter: Wie stemt er voor dit punt? Wie stemt er tegen? Katrien stemt tegen. Dank u wel. En 

zijn er dan onthoudingen? Zijn er nog onthoudingen? Ik denk het niet hè. Nee, dit punt is goedgekeurd 

met veertien stemmen voor (meerderheid) en twaalf stemmen tegen (oppositie). Dan sluit ik hierbij de 

OCMW-raad af, en ik open terug de gemeenteraad. 

MOTIVERING 

Juridische grond 

-  de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen 

-  de beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van  26 juni 2018 tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels 

en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen  

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de  

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 

beheerscyclus 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 12 stemmen tegen (oppositie) 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 

vast met volgende limitatieve kredieten in euro: 

 2020 2021 

Exploitatie-uitgaven 5.696.137 5.872.173 

Investeringsuitgaven 726.365 53.000 



Ontvangsten uit 

leningen en leasings 

 0 0 

Uitgaven voor 

toegestane leningen 

en betalingsuitstel 

0 0 

Artikel 2: 

De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 vertoont volgende samenvatting in euro: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gecumuleerd 

budgettair resultaat 

2.759.505 2.077.432 2.092.478 2.107.028 2.168.149 2.118.265 

Beschikbaar budgettair 

resultaat 

1.747.734 1.056.829 1.062.834 1.068.129 1.119.773 1.060.182 

autofinancieringsmarge 1.143.706 -747.321 -89.049 144.404 357.990 661.980 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 22.35 uur. 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


