Meerjarenplan 2020 - 2025
Het meerjarenplan 2020 – 2025 van stad en OCMW Ninove werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
van 18 december 2019. Voor het eerst werd een meerjarenplan voor stad en OCMW samen opgemaakt, dat door beide raden wordt vastgesteld.
Dit plan is het eindresultaat van een proces dat meer dan anderhalf jaar geleden is opgestart. In dit meerjarenplan worden de grote lijnen en
strategische projecten voor het beleid van de komende jaren vastgelegd.

Projecten in de kijker
In 2020 focussen we in elk nummer van Ninove Info op een beleidsdoelstelling van het meerjarenplan. We zetten ook telkens een project in de
kijker.
 Januari: Ninove stippelt de weg uit (algemene toelichting van het plan)
 Februari: Naar een aangenaam Ninove
 Maart: Ninove onderhoudt haar openbare ruimte
 April: Ninove zorgt voor haar ouderen
 Mei: Ninove wordt een mobiele, economisch welvarende en klimaatrobuuste stad
 Juni, juli, augustus: stad creëert kansen voor vrijetijdsbeleving en biedt kwaliteitsvol onderwijs
 September: (H)echt samenleven in Ninove
 Oktober: sociaal beleid
 November: krachtige overheid

Waaruit bestaat het meerjarenplan?
Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk deel (de beleidsnota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting. De volledige
bundel bestaat uit:
 Een inleidende nota, waarin dieper wordt ingegaan op de principes van de beheers- en beleidscyclus (BBC) en de belangrijkste wijzigingen
eraan, de totstandkoming en het traject die tot dit meerjarenplan geleid hebben, de rapportering en de beleidsevaluatie;
 Een strategische nota, die de prioritaire beleidsdoelstellingen voor Ninove en hun financiële impact beschrijft tot op actieniveau. Voor de
overige beleidsdoelstellingen wordt de financiële impact beschreven op het niveau van de doelstelling en het actieplan. Van de 9
beleidsdoelstellingen, werden er 3 als prioritair beschouwd.
 De financiële nota, die bestaat uit:
 Het financieel doelstellingenplan (M1-schema)
 De staat van het financieel evenwicht (M2-schema)
 Het overzicht van de kredieten (M3-schema)
 De toelichting, die een zicht geeft op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema’s en de
financiële risico’s.
 De documentatie bij dit meerjarenplan, waaronder onder meer de omgevingsanalyse en de inspiratienota, het bestuursakkoord, de
resultaten van de participatie Mijn Ninove, het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties, toegestane werkings- en
investeringssubsidies, overzicht van de beleidsvelden en per beleidsdomein, overzicht van de verbonden entiteiten, overzicht
personeelsinzet, overzicht jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Aanpassing meerjarenplan
Jaarlijks dienen stad en OCMW Ninove het meerjarenplan aan te passen, waarbij de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld, en
indien nodig de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast moet ook het resultaat van de intussen vastgestelde
jaarrekening van het voorafgaande jaar verwerkt worden.

 De eerste aanpassing meerjarenplan 2020 voor 2020 werd vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad van 16 september 2020
(geüpload op 21 september 2020)
 De tweede aanpassing meerjarenplan voor 2020 werd vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad van 14 december 2020 (geüpload
op 17 december 2020)

Opvolgingsrapportering
Jaarlijks moet het lokaal bestuur vóór eind september een opvolgingsrapportering met een stand van zaken van de uitvoering van het
meerjarenplan voor het eerste semester van dat jaar voorleggen aan de gemeente- en OCMW-raad.
De opvolgingsrapportering bevat de stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar. De rapportering bevat ook de wijzigingen die het bestuur mogelijks heeft doorgevoerd in de
assumpties bij de opmaak van het (aangepaste) meerjarenplan en eventuele wijzigingen in de financiële risico’s.
 De opvolgingsrapportering 2020 werd op 16 september 2020 ter kennisneming voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad.

Historiek meerjarenplannen
De historiek van de meerjarenplannen, het budget en de jaarrekeningen van de stad en het OCMW lees je hier.

Contact informatie
Financiële dienst
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 50 50 50
financien@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
Morgen open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak)
Alle informatie

