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VERSLAG OCMW-raad 
MAANDAG 30 DECEMBER 2019 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan 
Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 
 
1. Jaarrekening 2018: Goedkeuring. 
De OCMW-raad, 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op 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; 
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; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van 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 en ministerieel besluit van 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 openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de besprekingen op het managementteam d.d. 18.11.2019; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 7 onthoudingen (Leo Haucourt, 
Rita Jacobs, Koen Vaerten, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Wietse Robbroeckx en Elien Van 
Breedam) 
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Artikel 1: 
De begrotingsrekening over het dienstjaar 2018, opgesteld door de financieel directeur, wordt 
goedgekeurd met volgende eindcijfers: 
Budgettaire resultaat van het boekjaar         - 163.486,00 
Gecum. Budgettaire resultaat vorig boekjaar           552.525,00 
Gecum. Budgettaire resultaat             389.039,00 
Resultaat op kasbasis              389.039,00 
Artikel 2: 
De balans per 31 december 2018 wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers: 
Vaste activa            7.303.255,00 
Vlottende activa              620.503,00 
Totaal van de activa          7.923.758,00 
Netto-actief           3.188.690,00 
Schulden           4.735.069,00 
Totaal van de passiva         7.923.758,00 
Artikel 3: 
De resultatenrekening over het dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd met volgende  
eindcijfers: 
Operationeel                312.616,00 
Financieel               -60.915,00 
Uitzonderlijk                                 0 
Resultaat van het boekjaar              251.701,00 
 
2. Budgetwijziging nr. 1: Goedkeuring. 
De OCMW-raad, 
Gelet op 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; 
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; 
Overwegende dat de beleids- en beheerscyclus algemeen zal worden ingevoerd met ingang 
van 2014; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/04 d.d. 22.03.2013 betreffende het budget 
2014 en het meerjarenplan 2014-2019; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief KB/ABB-2018/02 d.d. 20.07.2018 betreffende het 
budget 2019 en het meerjarenplan 2014-2022; 
Gelet op het gunstig advies van het college d.d. 18.11.2019; 
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 18.11.2019; 
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging; 
Gezien de bijdrage van de gemeente niet is gewijzigd;  
Gezien met de budgetwijziging 2019 kan ingestemd worden; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 7 onthoudingen (Leo Haucourt, 
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Rita Jacobs, Koen Vaerten, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Wietse Robbroeckx en Elien Van 
Breedam) 
Artikel 1: 
De budgetwijziging 2019 met bijhorende documenten goed te keuren met volgende 
eindcijfers: 
2019 Resultaat op kasbasis   343.383 euro 
2019  Autofinancieringsmarge        2.344 euro 
Artikel 2: 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt 894.500 euro. 
Artikel 3: 
Deze begroting zal in het kader van het administratief toezicht overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 19:45 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


