UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE OCMW-RAAD VAN 27 JUNI 2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Jordi Boulet, voorzitter
Yves Croux, Bert Vertessen, Johan Schoefs, Linda Verjans, leden vast bureau
Alfons Capiot, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Mieke Claesen,
Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper
Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur
Werner Raskin, voorzitter vast bureau
Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, raadsleden

Voorwerp: Financiën (OCMW) - Vaststelling jaarrekening 2018 - Goedkeuring
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 78, 4°
betreffende de expliciete bevoegdheden van de raad van maatschappelijk welzijn en artikel 260 betreffende de
jaarrekening;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326
tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 595
houdende de overgangsbepaling omtrent de vaststelling van de jaarrekening over 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de OCMW’s en de provincies, in het bijzonder titel 2, hoofdstuk 4;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat jaarrekening 2018 bestaat uit de volgende documenten die voorwerp uitmaken van een
beslissing van de raad: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen;
Overwegende dat er een toelichting bij de jaarrekening werd opgesteld die samen met de eigenlijke jaarrekening
2018 aan de raadsleden werd overgemaakt op 12 juni 2019;
Besluit,
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Art. 1 - De raad van maatschappelijk welzijn stelt jaarrekening 2018 vast met volgende saldi:
budgettair resultaat boekjaar
295.692 EUR
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar
1.357.708 EUR
resultaat op kasbasis
1.249.817 EUR
autofinancieringsmarge
218.615 EUR
balanstotaal
4.403.410 EUR
tekort van het boekjaar
110.216 EUR
Art. 2 - De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verklarende ‘toelichting’ bij jaarrekening 2018.
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Art. 3 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van
het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 286 (besluit) en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
Namens de OCMW-raad,
I.o.
algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter
(get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa
algemeen directeur

Werner Raskin
burgemeester
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