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districtsraad Hoboken
Zitting van 25 mei 2020
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt District Hoboken

Samenstelling
mevrouw Kathelijne Toen, districtsburgemeester
de heer Paul De Ranter, districtsschepen; de heer Tom De Boeck, districtsschepen; mevrouw Yeliz Citak, 
districtsraadslid; mevrouw Carine Leys, districtsschepen; mevrouw Elke Heylen, districtsraadslid; mevrouw 
Christel Schepers, districtsraadslid; mevrouw Maria Snijders, districtsraadslid; mevrouw Carolyn Krekels, 
districtsschepen; de heer Abderrahim Badri, districtsraadslid; mevrouw Tineke Elst, districtsraadslid; mevrouw 
Sibel Gyuler, districtsraadslid; de heer Tim Joye, districtsraadslid; mevrouw Hilde Laureys, districtsraadslid; de 
heer Guy Milis, districtsraadslid; de heer Guido Verveckken, districtsraadslid; de heer Tom Peeters, 
districtsraadslid; de heer El Hassane Aarab, districtsraadslid; de heer Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; 
mevrouw Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; de heer Emile Smets, districtsraadslid; de heer Geert Pichal, 
districtsraadslid; de heer Koenraad Cassiers
mevrouw Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris; mevrouw Ineke Pycke, Districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Elke Heylen, districtsraadslid; mevrouw Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Zijn verontschuldigd:
mevrouw Yeliz Citak, districtsraadslid 

3 2020_DRHO_00040 Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 1 van het 
meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRHO_00104 - Beleids- en Beheerscyclus - Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Aanleiding en context
De districtsraad keurde het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van  18 november 2019 (jaarnummer 
00104).
De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 1 van het meerjarenplan met 
dienstmededeling van 14 februari 2020 van de bedrijfseenheid Financiën.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over de aanpassing van het meerjarenplan. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen. 
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen. 
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Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de 
districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden 
gelezen als volgt:
 

1. "de gemeente" als "het district";
2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of 

de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie
De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette 
doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Financiële gevolgen
Ja

Algemene financiële opmerkingen
Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
 
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt het volgend besluit goed met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen (stemmen 
voor: N-VA, sp.a, CD&V en VLAAMS BELANG. stemmen tegen: Groen en PVDA)

Artikel 1
De districtsraad keurt aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen 
van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2
De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten.

Bijlagen
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1. AMJP_2020_2025.pdf


