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Goedkeuring te hechten aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de stad Turnhout naar aanleiding
van het budget 2015
Samenvatting
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 naar aanleiding van de opmaak van het
budget 2015 goed.
Motivering
Feiten en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór beraadslaging over het budget
voor het volgende financiële boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat
uit een strategische nota en een financiële nota.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van
het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Op 28 november 2014 gaf het managementteam een positief advies op het voorontwerp van de aanpassingen aan
het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak van het budget 2015.
Er wordt een meerjarenplan voorgelegd dat voldoet aan het dubbel evenwichtscriterium: in elk jaar van de
planningsperiode hebben we een positief resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge is positief op het
einde van de planningsperiode.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 146 over het opmaken van het meerjarenplan.
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.
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.
Besluit
De gemeenteraad besluit het volgende:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed.
De gemeenteraad stemde met 19 stemmen op 33 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers,
mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wilde, de heer Wannes Starckx,

de heer Stef Breugelmans, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer
Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 14 neen stemmen nl. van de heer Pierre Gladiné, de heer Paul Meeus, mevrouw Lieve Driesen, de heer
Erwin Brentjens, de heer Reccino Van Lommel, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Paul Moelans, mevrouw
Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, de heer Willy Van Geirt, de heer John Guedon, de heer Tom
Versmissen, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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