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Strategisch meerjarenplan gemeenten - Aanpassingen
Volgens de BBC-wetgeving (beleids- en beheerscyclus) moesten alle gemeentebesturen
een strategisch meerjarenplan indienen in december 2013. Gemeentebesturen zijn
vandaag strategievormers geworden die omgaan met de langetermijnuitdagingen van
hun bestuursomgeving.
In december 2013 werd ook in de gemeente Schilde het strategisch meerjarenplan voor
de periode 2014-2019 goedgekeurd. Zoals decretaal verplicht, bevat dit meerjarenplan
ook een toelichting en een financiële en strategische nota. In deze laatste twee worden
de financiële doelstellingen en de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de doeken gedaan.
Bij deze doelstellingen werd er ook rekening gehouden met de beleidsprioriteiten die
aangegeven werden vanuit de provincie.
Eind oktober werden echter de beleidsnota’s en de ontwerpbegroting 2015 door de
Vlaamse Regering aan het parlement voorgelegd en daarna werd duidelijk dat zowel het
lokaal jeugdbeleid als het lokaal cultuurbeleid het met minder subsidies moeten doen.
Zo wordt er op het subsidiebedrag voor jeugdbeleid 10 % procent bespaart, wat voor
bijvoorbeeld de gemeente Schilde overeenkomt op bijna 4.000 euro en bij cultuur zorgt
een besparing van 4,74% voor een vermindering van meer dan 10.000 euro. Door deze
opgelegde besparingen klopt de financiële nota niet meer en is het mogelijk dat het
meerjarenplan in gedrang komt.
Is er in voorzien dat een gemeentebestuur aanpassingen in het meerjarenplan kan
indienen wanneer er, gezien de nieuwe budgettaire situatie, andere en meer realistische
accenten dienen te worden gelegd?
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De planningsrapporten die in de beleids- en beheerscyclus (BBC) worden opgemaakt, zijn
geen statische documenten. Veranderende omstandigheden zullen het nodig maken om
de planning regelmatig bij te sturen. De regelgeving voorziet dan ook in de mogelijkheid
om de planningsrapporten tussentijds te wijzigen. Dat kan gebeuren via de procedure
van de interne kredietaanpassing, de budgetwijziging of de aanpassing van het
meerjarenplan.
Artikel 147 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks waar nodig,
d.w.z. op die posten waar het nodig is, het meerjarenplan aanpast voor hij beraadslaagt
over het budget voor het volgende financiële boekjaar. Dat betekent dat er jaarlijks
minstens een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het
budget voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. Alleen bij de vaststelling van het
budget met betrekking tot het laatste financiële boekjaar van de periode van het
originele meerjarenplan (in casu 2019) is die aanpassing facultatief.
De regelgeving biedt de gemeentebesturen dus ruime mogelijkheden
meerjarenplan aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
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