
 
     

 
_________________________________________________________________________ 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Raad van Bestuur - Besluitenlijst dd. 13/06/2022      1 

 
 
 

Autonoom Gemeentebedrijf District09 
Raad van Bestuur van 16 augustus 2022  

(publicatie 17/06/2022) 

Besluit  

1. Financiën 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen? 

• 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 en provinciale besturen. 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is 

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf? 

De oprichting van het autonoom gemeentebedrijf District09 werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad van 22 juni 2020. District09 dient een meerjarenplan op te maken 
voor de legislatuur 2020-2025, waarbij kredieten worden ingeschreven vanaf 2021 en 
volgende.  

Het meerjarenplan verwoordt het beleid dat District09 wil voeren om de 
vooropgestelde missie en doelstellingen voor deze legislatuur te bereiken, zoals 
bepaald in haar statuten. Het betreft een integraal plan opgebouwd volgens de 
bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de 
beleids- en beheerscyclus.  

Het voorontwerp van de aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 werd 
voorgelegd aan de raad van bestuur van 08 augustus 2022. 

Waarom wordt deze beslissing genomen? 

Conform artikel 242 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
dient de raad van bestuur het meerjarenplan vast te stellen en ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
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Na vaststelling dient het meerjarenplan in een digitaal bestand te worden bezorgd aan 
de Vlaamse Regering, conform artikel 250 van het Decreet over het lokaal bestuur van 
22 december 2017. 

Er is een toelichting bij het meerjarenplan 2021-2025, budgetronde BW2022. Deze 
toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn 
opgenomen en die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen.  

Beslissing  

De Raad van Bestuur van het AGB District09 beslist dd. 16 augustus 2022 het volgende:  
 
De aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, zoals 
opgenomen als bijlage, voor te leggen voor goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Gent en de 
digitale rapportering erover te bezorgen aan de Vlaamse Regering. 
 
 
 
 


