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1.  Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal Bestuur Zwevegem - luik OCMW. 

 

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor 

het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het 

lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van 

de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat 

minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de 

strategische nota. 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet 

aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: 

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan 

is groter dan of gelijk aan 0. 

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem: 

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 4.410.877,88 3.278.346,38 4.743.451,91 4.977.229,95 4.947.449,57 5.031.996,68 

II. Investeringssaldo -4.821.795,70 -12.142.350,09 -6.082.443,40 -9.878.851,73 -7.032.580,69 -5.321.399,43 

III. Saldo exploitatie en 

investeringen 

-410.917,82 -8.864.003,71 -1.338.991,49 -4.901.621,78 -2.085.131,12 -289.402,75 

IV. Financieringssaldo -2.343.153,20 6.874.264,75 1.303.090,47 4.910.207,40 2.070.747,15 315.938,90 

V. Budgettair resultaat van 

het boekjaar 

-2.754.071,02 -1.989.738,96 -35.901,02 8.585,62 -14.383,97 26.536,15 

VI. Gecumuleerd 

budgettair resultaat vorig 

boekjaar 

4.809.506,87 2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 

VII. Gecumuleerd 

budgettair resultaat 

2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 50.533,67 

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. Beschikbaar budgettair 

resultaat 

2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 50.533,67 

 

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Autofinancieringsmarge 337.413,96 -856.140,25 290.841,31 434.898,87 68.937,28 152.075,90 

 

Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

1.357.110,23 342.896,07 1.262.745,93 1.393.576,14 960.186,76 806.339,13 
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2.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst leer- en coachingstraject taalbeleid, tussen 

Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering. 

 

Op 27 april 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering 

goedgekeurd. 

Daarin engageren we ons om samen te werken, o.a. om onze regierol binnen het lokaal integratiebeleid te 

versterken.  

Toenemende taaldiversiteit in onze diverser wordende samenleving biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen 

met zich mee. 

We worden steeds meer geconfronteerd met taalbarrières, die de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze 

dienstverlening in het gedrang kunnen brengen.  

We willen taaldrempels wegwerken binnen verschillende sectoren en een taalbeleid uittekenen op maat van 

het lokaal bestuur. 

In dit kader krijgen we nu de kans om deel te nemen aan een leer- en coachingstraject taalbeleid. Hiervoor 

wordt een samenwerkingsovereenkomst, met daarin de doelstellingen, afspraken en een overzicht van de 

sessies en vormingsmomenten van het traject, ter goedkeuring voorgelegd. 

 

3.  TMVS - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering 

van TMVS op 8 december 2020. 

 

De dienstverlenende vereniging TMVS dv houdt op 8 december 2020 een buitengewone algemene 

vergadering.   

Op de agenda staat: 

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van het OCMW in 

de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 10 december afstemmen op het besluit van de OCMW-

raad. 

 

4.  Goedkeuring koopkrachtverhoging personeel. 

 

Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen voorziet een netto 

koopkrachtverhoging van 200 euro per voltijdse medewerker, voor een volledig jaar tewerkstelling. De lokale 

besturen kunnen de modaliteiten rond deze 200 euro koopkrachtverhoging bepalen. Deze modaliteiten 

worden ter goedkeuring voorgelegd in de OCMW raad. 

 

5.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

 

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 


