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Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester; 

Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad; 
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabi-
ne Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen; 
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, 
Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 

Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, 
Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden; 
Alain Wyffels: Algemeen Directeur  

Afwezig:  
Verontschuldigd: Jan Desmet: Raadslid 
  
 

Dossierbeheerder: Steven Vandenbussche 

 

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB MMP1917 

Bevoegdheid 

Naam schepen:Joachim Jonckheere 
Bevoegd voor: Toerisme – museum  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Steven Vandenbussche 
 

Wetgeving 

− Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 
244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf  

− Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917  

− Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017 

− Beheersovereenkomst Gemeente Zonnebeke – AGB MMP1917 zoals goedgekeurd op 
09/09/2019 

− Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op het feit dat het MMP1917 haar strategie heeft uitgezet in beleidsplan 2019 -2023 
waarvoor het museum ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt 

− Gelet op het feit dat de meerjarenbegroting verder loopt tot in 2025, in het kader van de 
ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenbegroting van de Gemeente Zonnebeke, waarbin-
nen de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 dient wordt in opgenomen 

− Gelet op het feit dat het MMP1917 een nieuw beleidsplan (en dus een nieuwe strategische 
nota en begroting) zal indienen bij de Vlaamse Overheid voor 01/01/2023, teneinde de er-
kenning en de toekenning van werkingssubsidies aan te vragen 

− Gelet dat de cijfers voor de jaren 2024 en 2025 bijgevolg onder voorbehoud zijn  



− Gelet dat het AGB, volgens de afgesloten beheersovereenkomst met de Gemeente de meer-

jarenbegroting minimaal jaarlijks voorlegt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor het be-
gin van het volgende jaar 

− Gelet op de eerdere vaststelling door de raad van bestuur van het AGB MMP1917 in zitting 
van 07.12.2021 

− De Raad van Bestuur is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 
van het AGB. 

− De Gemeenteraad is bevoegd voor de goedkeuring van wijziging van de meerjarenbegroting 
van het AGB 

- De aanpassing van het Meerjarenplan bestaat uit: 

− In de strategische nota van de wijziging van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstel-
lingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2020-2025 geïnte-
greerd weergegeven. 

− De financiële nota van de wijziging van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van 
de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt 

gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen: 
o het financiële doelstellingplan (schema M1) 
o de staat van het financieel evenwicht (schema M2) 
o het overzicht van de kredieten (schema M3) 

− De toelichting van de wijziging van het meerjarenplan bevat volgende informatie:  
o het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 

(schema T1) 
o het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

(schema T2) 
o de investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)  
o het overzicht van de financiële schulden (schema T4) 

o het overzicht van de financiële risico’s 
o een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van 

de wijziging van het meerjarenplan 
o een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar  

- Een aantal kredieten van 2021 worden gewijzigd en de kredieten 2022 worden vastge-
steld 

 

Financieel 

− nvt 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− Het MMP1917 adviseert de Gemeenteraad om de aanpassing van het MJB 2020-2025 goed 
te keuren 

− Rekening houdende met de in de nota opgenomen aandachtspunten, zal een nauwe opvol-
ging en zou een bijsturing van de meerjarenbegroting door de raad van bestuur noodzakelijk 
kunnen zijn in functie van de resultaten van het MMP1917.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, 
Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, 
Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, So-
phie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Anne-
lies Vancoillie, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 



Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom 

Aantal nee stemmen 3 Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six 

Aantal onthoudingen  0  
 

 

Besluitvorming 

Art. 1: De Gemeenteraad keurt de  wijziging van het meerjarenplan van het AGB MMP1917 goed 
. 

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de Raad 
van bestuur van het AGB MMP1917, de financiële dienst en de toezichthoudende  overheid. 

 
 
 

Namens de gemeenteraad, 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 
(get) A. Wyffels (get) N. Dejonghe 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 

 

A. Wyffels 

 

N. Dejonghe 

 
 


