
Geachte voorzitter, hierbij de geamendeerde tekst voor punt 15 (bijkomende
dagorde) van de gemeenteraad van 22 oktober 2019.

Prioriteiten MJP 2020-2025

Juridisch Kader

. Decreet Lokaal Bestuur [Decr. 22.X11.2017]

. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC

. Omzendbrief KB/ABB 201914 van 3 mei 2019 over de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens
de beleids- en beheerscyclus

Feiten en contex

De diensten en de leden van de WG Visien ota zrjn druk bezig met het voorbereiden
van het MJP.

Argumentàtie

ln afiryachting van de documenten die wij begin december zullen krijgen en om
misverstanden te vermijden t.a.v. de beleidsvisie zoals die zich in de loop der tijd
ontwikkelt vinden wij echter belangrijk dat de mandatarissen hun prioriteiten inzake
infrastructuur bepalen en duidelijk maken om het werk van de diensten te
ondersteunen.

Voorstelvan besluit

Art. 1

De gemeenteraad stelt de volgende prioriteiten in=a*uinfrastructuur voor de
voorbereiding van het MJP, onder voorbehoud van de resultaten van de peiling en
de financiële haalbaarheid

1. Voetpaden herstellen waar nodig
2. Nieuwe fietspaden leggen waar mogelijk
3. Onderhoud, veiligheid en netheid op de wegen
4. Minimale maatregelen voor de overstromingen [alarmsystemen, Hydroprotect
of gelijkaardigen...l in afiryachting op een definitieve oplossing
5. Refter Diabolo school/ asbesttoepassingen zo snel mogelijk venruijderen
6. Asbesttoepassingen venrijderen en/of veilig stellen in de publieke gebouwen
van de gemeente
7. GBS uitbreiding
8. Hoeve Van Deuren / project met sociale dimensie
9. Chaudron, PWA, Vredegerecht, voor elk gebouw: verkopen, renovatie,
opnieuw bouwen op basis van een specifieke stüdie
10. Zware renovatie van straten (dubbel rioleringsstelsel)
11. Renovatie Kasteel Jourdain + conciergerie + serre
12. Minimale aanpassingen van het gemeentehuis [synergieën met Kasteel



Jourdain, en zaal Agora maximaal benutten. ldem voor het OCMW en de Hoeve van
Deurenl

Att.2

De Gemeenteraad belast het College met het verfijnen en/of aanvullen van deze
prioriteiten in functie van de resultaten van de peiling ["grote Kraainem enquête
september-oktober 20 1 9.I

Art.3

De GR vraagt aan de financiële dienst om de haalbaarheid samen met BDO en de
schepen van financiën te evalueren zodat een eerste raming op de Gemeenteraad
van november 2019 voorgelegd zou kunnen woiden.

Bij voorbaat dank,

ÂÂet vriendelijke groet,
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