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VASTSTELLING VAN JAARREKENING 2018 VAN HET OCMW
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzonderheid de artikels 77,
260 tot 262 en 595 (overgangsbepaling).
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 25 juni 2010, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (uitdovend).
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 23 november 2012, tot wijziging
van diverse bepalingen het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (uitdovend).
 Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 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 OCMW's
(uitdovend).
 Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 26 november 2012, tot wijziging van 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 OCMW's (uitdovend).
 Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 9 juli 2013, betreffende de digitale
rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (uitdovend).
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.
 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 besturen.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
 Ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
1

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
Beslissing van het managementteam van 25 juni 2019 houdende advies bij de jaarrekening
2018 van het OCMW.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
De jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 sluit af met een resultaat op kasbasis
van 1.666.329,05 euro.
De jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 sluit af met een autofinancieringsmarge
van 214.820,62 euro.
Schepen William DE BOECK meldt dat door de adjunct financieel directeur en het
diensthoofd Financiën een uitgebreide toelichting is gegeven op de jaarrekening 2018 van
het OCMW tijdens de commissievergadering Financiën. Hij vat de presentatie in enkele
getallen samen.
De opzet van de jaarrekening is identiek aan die van de gemeente. Het OCMW heeft in
2018 ruim 12 miljoen aan inkomsten en uitgaven genoteerd. Er was een positief
exploitatieresultaat van € 273.000. De gemeente heeft in 2018 ruim 4 miljoen aan de
exploitatie bijgedragen. Het investeringsbudget bedraagt ruim 1,3 miljoen tegen
investeringsinkomsten van 0,6 miljoen. Dit leidt tot een negatief investeringsresultaat van
0,7 miljoen. Het grootste deel van de uitgaven gaan naar het kinderdagverblijf. De
gemeente geeft niet alleen een exploitatietoelage, maar ook een investeringstoelage. Deze
laatste bedroeg € 260.000. Als het exploitatieresultaat en het investeringsresultaat met
elkaar verrekend worden, sluit de jaarrekening 2018 met een negatief resultaat van 0,5
miljoen. Als dit bedrag wordt verrekend met het vermogen op 31 december 2017 ontstaat
een gecumuleerd positief resultaat over van 1,6 miljoen.
De schepen dankt eenieder die heeft bijgedragen aan het opstellen van de jaarrekening
2018, in het bijzonder de medewerkers van de Financiële Dienst OCMW, het diensthoofd
Financiën en de financieel directeur.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 25 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN
BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine
DE COPPEL, Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Yves VERBERCK, Eddie
BOELENS, Gerlant VAN BERLAER, Jannik GROOTEN, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Isabel
GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie
ROELANDT, Rudi VAN HOVE, Katrien LE ROY), 1 onthouding (Jean DEWIT)
BESLUIT:
Enig artikel.
De jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 als volgt vast te stellen (bedragen in
euro):
 Budgettair resultaat boekjaar: -505.093,88;
 Gecumuleerde budgettaire resultaat: 1.672.963,66;
 Resultaat op kasbasis: 1.666.329,05;
 Autofinancieringsmarge: 214.820,62.
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In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

Martine DE COPPEL

algemeen directeur

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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