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Beschrijving
Aanleiding en context
In de raad van bestuur AGB van 13 januari 2014 werd het initiële meerjarenplan 2014-2019
vastgesteld.
In de gemeenteraad van de Stad Turnhout van 13 januari 2014 werd het initiële meerjarenplan 20142019 goedgekeurd.
In de raad van bestuur AGB van 10 december 2014 werden het aangepaste meerjarenplan 2014 –
2019 naar aanleiding van het budget 2015 en het budget 2015 vastgesteld.
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In de gemeenteraad van de Stad Turnhout van 15 december 2014 werden het aangepaste
meerjarenplan 2014-2019 in functie van het budget 2015 en het budegt 2015 goedgekeurd.
In de raad van bestuur AGB van 3 december 2015 wordt deze eerste budgetwijziging budget 2015
van het AGB Turnhout ter vaststelling voorgelegd.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Argumentatie
In de loop van 2015 blijkt dat er wijzigingen aan het initiële budget 2015 nodig zijn om de
voortzetting van de werking te verzekeren en om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.
De dienst financiën verwerkte de aanvragen van de verschillende diensten en legt nu de gewijzigde
cijfers ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Zie bijlage.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 voor het begrotingsjaar 2015 voor de begroting van het
AGB Turnhout goed voor het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.
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