
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 19 december 2022 
 
 
   Aanwezig: 
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
  Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

DEPRÉE Geert, POLLET Jan, CASTELEYN Frank, ORBIE 
Geert, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME Paul, 
VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON 
Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
FOURIER Olivier, LOYSON Siska 

Waarnemend algemeen directeur: BROUCKAERT Goele 
  Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik, MADOC Reinhart 
 
 
Betreft : Financiën - gemeente - meerjarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022 / 
vastlegging kredieten 2023 
 
Het juridisch kader omtrent de meerjarenplanningaanpassing 2022 - 2026 en de vaststelling vindt zijn oorsprong 
in:  
 het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 

2019. 
 De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025. 
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over 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. 

 
Het meerjarenplan wordt minimum één maal per jaar aangepast, waarin de eventuele wijzigingen van het lopende 
jaar en de vastlegging van de kredieten voor het volgende jaar worden opgenomen. De aanpassing zoals 
voorgelegd resulteert in een financiële nota voor de periode 2022 - 2026 met volgende resultaten: 
 

 



 

 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2026 vast voor haar gedeelte. 
  
Artikel 2:  
Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt via de geijkte weg 
digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
 
Aldus beslist door de gemeenteraad van 19 december 2022 
 
Goele Brouckaert       Annemieke Dhaese 
Wnd. algemeen directeur      Voorzitter 



 
Voor eensluidend afschrift 
Goele Brouckaert       Annemieke Dhaese 
Wnd. algemeen directeur      Voorzitter 
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