ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 6 december 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Willy
Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Inge Mampaey, Waarnemend secretaris
Annick Van Leemput, Secretaris
Greet Peeters, Raadslid
Roger Gabriëls, Burgemeester
Wendy Gevers, Raadslid

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 8 november
2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 8 november 2016 wordt
goedgekeurd.
2. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2017
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
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 gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het 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 gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het raadsbesluit van 7 januari 2014 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 20142019;
Gelet op het voorliggend gewijzigd ontwerp van meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2017;
Gelet op de toelichting door de financieel beheerder;
Gelet op het advies van het managementteam van 1 december 2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2017, omvattende een
strategische nota, een financiële nota en de nodige toelichtingen goed te keuren. De staat van
het financiële evenwicht toont volgende resultaten in euro:
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Resultaat op kasbasis:
2017: € 664.501,45
2018: € 656.434,45
2019: € 719.381,45
Autofinancieringsmarge:
2017: € 91.705
2018: € 61.933
2019: € 82.947
3. Goedkeuring budget 2017
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
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 gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het 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 gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme,en Vlaamse Rand houdende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het voorliggend ontwerp van budget 2017;
Gelet op het advies van het managementteam van 1 december 2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het budget 2017, omvattende een beleidsnota en financiële nota en zijn
toelichtingen goed te keuren. De financiële nota van het budget 2017 toont volgende
resultaten in euro:
Uitgaven
Exploitatiebudget:
3 265 240
Investeringsbudget:
20 000
Andere:
0
Bestemde gelden voor de exploitatie:
Bestemde gelden voor investeringen:
Resultaat op kasbasis:
Autofinancieringsmarge:

Ontvangsten
3 356 945
0
0
0
223 120,24
664 501,45
91 705

Saldo
91 705
- 20 000
0

De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
SOCIALE DIENST
De notulen van de agendapunten betreffende de dienstverlening worden in een apart register
opgenomen.
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SECRETARIAAT
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2015: van nr. AK1/2016/1925 tot en met nr. AK1/2016/2169
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

De waarnemend secretaris

de voorzitter

Inge Mampaey

Josée Poelmans
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