UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 27 juni 2022 - Openbare zitting
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout,
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker,
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme,
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Goedkeuren van de jaarrekening 2021, gedeelte OCMW, en kennisnemen van de definitieve
vaststelling van de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur
Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»
»

»

Verwijzingsdocumenten

»
»

Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid,3°.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 249, 258 en 260-262.
Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de
digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen en latere wijzigingen.
Beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2021 over goedkeuren van
het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW (2021/1) en
kennisnemen van de definitieve vaststelling van het aangepast meerjarenplan
2020-2025 (2021/1) van het lokaal bestuur.
Beslissing van de gemeenteraad van vandaag over vaststellen van de
jaarrekening 2021, gedeelte gemeente.
Beslissing van de OCMW-raad van vandaag over het vaststellen van de
jaarrekening 2021, gedeelte OCMW.
Ontwerp jaarrekening 2021.
Semesterrapport 2021/2.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op
het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
De jaarrekening vormt een geïntegreerd geheel voor gemeente en OCMW en
bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
Daarin wordt, indien van toepassing, ook gerapporteerd over de
overgedragen kredieten voor investeringen en financiering naar het volgend
boekjaar.
Het ontwerp van de jaarrekening werd veertien dagen voor de vergadering
waarop het wordt besproken aan ieder lid van de raad bezorgd.
De gemeenteraad en de OCMW-raad stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel
hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport
zoals vastgesteld door de OCMW-raad goed. Door die goedkeuring wordt het
beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
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Advies

»

Financiële gevolgen

Stemmen

Besluit

get. Marijn De Vos
Algemeen directeur

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Het ontwerp van de jaarrekening 2021 werd besproken in het
managementteam van 7 juni 2021.
» Beschikbaar budgettair resultaat € 3.596.573,00 (raming € 314.119,00).
» Autofinancieringsmarge: € 2.231.841,00 (raming € 568.423,00).
» Gecorrigeerde AFM: € 2.377.126,00 (raming € 724.579,00).
» Tussenkomst voor boekjaar 2021 gemeente aan OCMW: € 101.488,00.
18 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof,
Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf,
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Katelijn VermautVan Isacker, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme,
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De jaarrekening 2021, gedeelte OCMW, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Er wordt kennisgenomen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021
van het lokaal bestuur.
Artikel 3
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 4
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: het beleidsrapport op de gemeentelijke website
publiceren.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan het toezicht.
» dienst financiën: de beslissing rapporteren via het BBC-loket.

Voor eensluidend uittreksel

get. Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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