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Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Bevoegdheid

- Naam schepen: Joachim Jonckheere
- Bevoegd voor: AGB Memorial Museum Passchendaele 1917
- Naam behandelend ambtena(a)r(en): Debbie Manhaeve

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 
28/06/2021

 Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3

Relevante documenten

 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 het meerjarenplan verder loopt tot in 2025, in het kader van het 
ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenplan van de Gemeente Zonnebeke, waarbinnen 
het meerjarenplan 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 meerjarenplan) zal indienen bij de Vlaamse Overheid voor 15 januari 2023, teneinde 
de erkenning 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 het 
meerjarenplan minimaal jaarlijks voorlegt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor het 
begin van het volgende jaar.

- De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:

 In de strategische nota van de wijziging van het meerjarenplan worden de 
beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2020-
2025 geïntegreerd 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 is

 Een aantal kredieten van 2022 worden gewijzigd en de kredieten 2023 worden vastgesteld

Financieel
nvt

Visum

Advies van de dienst – Situatie – Motivatie

 Het MMP1917 adviseert de RvB om de aanpassing van het MJB 2020-2025 vast te stellen en 
voor te leggen ter goedkeuring op de Gemeenteraad van 19.12.2022.

Stemming

Aantal ja stemmen 7 Andy Veeckman, Hannelore Blondeel, Philippe Rassalle, 
Joachim Jonckheere, Johan Leleu, Paul Vanlerberghe, 
Luc Delancker

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluit

Art. 1: De Raad van Bestuur stelt de wijziging Meerjarenplanning 2020-2025 vast.

Art. 2: De wijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad van Zonnebeke in 
zitting 19.12.2022.
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