Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING VAN 21 DECEMBER 2020.
Aanwezig : EVRARD Sandy, voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU Melanie,
TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, LIPPINOIS Alien,WYBO
Evelyne, raadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 6 van de dagorde : Vaststelling van het aandeel van het OCMW in het aangepaste
meerjarenplan 2020 – 2025.
DE RAAD,
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit 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 en provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 houdende de aanpassing van
de meerjaren-plannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gezien het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad en het OCMW;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Het aandeel van het OCMW in het aangepast meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad en
het OCMW Mesen wordt vastgesteld. Deze aanpassingen hebben twee functies, nl.
- wijzigingen in het boekjaar 2020;
- vaststellen kredieten voor boekjaar 2021.
Art. 2 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezicht houdende overheid.
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De algemeen directeur,
Getekend door:Patrick Florissoone (Sign
Getekend op:2020-12-22 09:29:22 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

Patrick FLORISSOONE

De voorzitter,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
Getekend op:2020-12-22 10:19:39 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

Sandy EVRARD – MNZM

