ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 5 december 2017
Aanwezig:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW Raadsleden
Patrick Heremans, Burgemeester
Annick Van Leemput, Secretaris

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag raadszitting 7 november 2017
De raad voor maatschappelijk welzijn,
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 7 november
2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 7 november 2017 wordt
goedgekeurd.
Mevrouw Greet Peeters, mevrouw Maria Willems en de heer Sander Ooms, raadsleden,
vervoegen de vergadering.
2. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2018
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 2018;
Gelet op de toelichting door de financieel beheerder;
Gelet op het advies van het managementteam van 16 november 2017;
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Overwegende dat de heer Sander Ooms het stemgedrag van de fractie Eenheid verantwoordt
door te stellen dat de kosten voor de nieuwe Kinderclub en de uitbreiding van Huis Driane
volgens hen te hoog zijn;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 6 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. De meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2018, 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:
Resultaat op kasbasis:
2018: € 734.383,18
2019: € 721.859,18
2020: € 723.836,18
Autofinancieringsmarge:
2018: € 38.568
2019: € 42.476
2020: € 26.977
3. Goedkeuring budgetwijziging 2017/2
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;
Overwegende dat het investeringsbudget van 2017 best geactualiseerd wordt met de actuele
situatie van de investeringsprojecten, in overeenstemming met de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2017/2;
Gelet op het positief advies van het managementteam van 16 november 2017;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 6 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. De budgetwijziging 2017/2 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
4. Goedkeuring budget 2018
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;
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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 2018;
Gelet op het advies van het managementteam van 16 november 2017;
Overwegende dat raadslid Sander Ooms het stemgedrag van de fractie Eenheid verantwoordt
door te stellen dat de kosten voor de nieuwe Kinderclub en de uitbreiding van Huis Driane
volgens hen te hoog zijn;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 6 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Maria Willems), 3 onthoudingen (Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. Het budget 2018, omvattende een beleidsnota en financiële nota en zijn
toelichtingen goed te keuren. De financiële nota van het budget 2018 toont volgende
resultaten in euro:
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatiebudget:

3 498 200

3 536 768

38 568

Investeringsbudget:

1 662 000

300 000

- 1 362 000

Andere:

0

0

Bestemde gelden voor de exploitatie:

0

Bestemde gelden voor investeringen:

223 120,24

Resultaat op kasbasis:

734 383,18

Autofinancieringsmarge:

38 568

0

De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
xxx
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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