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JURIDISCHE CONTEXT 

Artikel 39 van de statuten van AGB, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 17 juni 2019 
§1. Het AGB maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 252, 254, 255, 256, 
257 en 258 van het Decreet Lokaal Bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente. 
§3. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 
aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur 
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. 
Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. 
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. 
 
Artikel 255 van het decreet lokaal bestuur 
(…) De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 
meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 
 
Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen 
Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens: 
1° het type van het beleidsrapport; 
2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide; 
3° de rapporteringsperiode; 
4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn 
in het rapport. 
Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale en de provinciale besturen 
Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens: 
1° het type van het beleidsrapport; 
2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, van beide; 
3° de rapporteringsperiode. 
 
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale 
besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 
Het bestuur moet in de toelichting van het meerjarenplan ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende 
documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie 
neemt het bestuur minstens de volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op: 
1° de omgevingsanalyse; 
2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende 
actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven; 
3° een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar); 
4° het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken. 
 
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 
In principe vertrekt een bestuur voor de opmaak van zijn aangepaste meerjarenplan vanuit de 
geactualiseerde omgevingsanalyse. Die geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe 
belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten 
waarop het kan inspelen. De acties en actieplannen die de besturen plannen en de beleidsdoelstellingen die 
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ze vooropstellen, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De coronacrisis zal ongetwijfeld leiden tot 
een aangepast beeld. Hoewel er momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, is 
het aangewezen om in de geactualiseerde omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over de 
coronacrisis. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse is ook een van de verplichte onderdelen van 
de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan.   



 
Aanpassing van het meerjarenplan Gemeente Schilde - OCMW Schilde 

rapporteringsperiode 2020-2025 
4 

Inhoudsopgave 
 

DEEL 1 - OMGEVINGSANALYSE .......................................................................................................................... 5 

1. Inleiding ............................................................................................................................................. 5 

2. Coronavirus ........................................................................................................................................ 5 

DEEL 2 - TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, ACTIES EN GERAAMDE BEDRAGEN 7 

DEEL 3 - TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES ................................................................... 14 

DEEL 4 - SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN ............................................................................................... 14 

DEEL 5 - OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN ............................................................................................... 14 

DEEL 6 - PERSONEELSINZET WAARVAN IS UITGEGAAN VOOR DE RAMING VAN DE PERSONEELSUITGAVEN 14 

DEEL 7 - OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT ............................................................ 14 

 

 

 



Aanpassing van het meerjarenplan 
AGB Schilde (0693.894.844), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 

rapporteringsperiode 2020-2025 
612 - Volgnummer van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport 

DEEL 1 - OMGEVINGSANALYSE 

1. Inleiding 
 
Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een 
verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente.  De gemeentemonitor omvat drie 
delen gegevens die respectievelijk gaan over: 
 de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers) 
 de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden 

en de financiële situatie van het lokaal bestuur) 
 de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over 

onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid. 
De gemeentemonitor geeft ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten 
binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen 
die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.  De meest recente rapporten zijn te raadplegen via 
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor--jouw-gemeente-in-cijfers .  
 
Naast gemeentelijke statistieken bevat de gemeentemonitor indicatoren uit een grootschalig onderzoek van 
Statistiek Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de inwoners van de Vlaamse gemeenten.  
Het eerste onderzoek is uitgevoerd in 2017.  In september 2020 is een nieuwe bevraging gestart.  De 
resultaten zijn publiek beschikbaar in juni 2021. 
 
De acties en actieplannen die het bestuur wil uitvoeren en de beleidsdoelstellingen die worden 
vooropgesteld, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen.  De coronacrisis heeft in 2020 geleid tot een 
aangepast beeld.  Hoewel er geen momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, 
is het aangewezen de invloed van de coronacrisis in beeld te brengen.  In deze geactualiseerde 
omgevingsanalyse wordt dan ook op ingezoomd.  
 

2. Coronavirus  
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Schilde (AGB Schilde) speelt binnen de gemeente Schilde een belangrijke 
rol in functie van de vrijetijdsbeleving van de inwoners van de gemeente Schilde.  
Het AGB biedt door middel van verhuur van hun polyvalente zalen in Werf 44, culturele voorstellingen en de 
lokale brasserie W44 heel wat mogelijkheden tot vrijetijdsbeleving voor de lokale inwoner.  
 
De huidige crisis veroorzaakt door de coronapandemie heeft ook een grote impact gehad op de werking van 
het AGB.  
In functie van de volksgezondheid hebben AGB Schilde en de lokale brasserie W44 voor langere tijd de zalen 
moeten sluiten en de culturele voorstellingen moeten annuleren.   Dit heeft een groot effect gehad op het 
vrijetijdsaanbod voor de lokale bevolking en eveneens een groot effect op de financiële situatie van het AGB. 
Geen zaalverhuur of culturele voorstellingen betekent immers ook geen inkomsten uit ticketverkoop of 
zaalverhuur.  
Tijdens de huidige crisis heeft het AGB Schilde steeds zijn rol opgenomen als lokale partner van de gemeente 
Schilde en heeft het steeds gestreefd naar een zo goed mogelijke ondersteuning van de gemeente in deze 
tijden van crisis.  
Het AGB heeft door middel van een kwijtschelding va de concessievergoeding de lokale horecazaak brasserie 
ondersteund ten tijde van deze crisis en zal dit blijven doen.  
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Klanten die tickets hadden gekocht voor de geannuleerde culturele voorstellingen zijn vergoed met het oog 
op een mogelijke terugkeer in de toekomst.  
 
Ook in kader van de volksgezondheid heeft AGB Schilde een belangrijke rol gespeeld door middel van het 
opzetten van een triagepunt voor de mondmaskerverdeling onder de bevolking van Schilde alsook door als 
distributiepunt te dienen voor de verdeling van mondmaskers en beschermingsmateriaal voor de 
professionele zorgverleners van de gemeente Schilde.  
 
Het Autonoom gemeentebedrijf heeft in de afgelopen crisis steeds zijn verantwoordelijkheid als 
ondersteuner van de gemeente Schilde opgenomen en zal deze rol ook blijven verderzetten.  
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DEEL 2 - TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, 
ACTIES EN GERAAMDE BEDRAGEN 
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DEEL 3 - TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 

Niet van toepassing voor AGB Schilde 
 

DEEL 4 - SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN 

De samenstelling van de beleidsdomeinen is niet gewijzigd.  
 

DEEL 5 - OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN 

Niet van toepassing voor AGB Schilde 

DEEL 6 - PERSONEELSINZET WAARVAN IS UITGEGAAN VOOR DE RAMING 
VAN DE PERSONEELSUITGAVEN 

AGB Schilde heeft geen personeel 

DEEL 7 - OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT 

Niet van toepassing voor AGB Schilde 


