RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
2 MEI 2018
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, Algemeen directeur
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het voorliggend verslag van de vergadering van de raad in vergadering van
3 april 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de raad in vergadering van 3 april
2018 wordt goedgekeurd.
2. Akteneming van het jaarverslag 'Huis van het Kind 2017'
De raad besluit met eenparigheid van stemmen om dit agendapunt uit te stellen naar
de raad van juni 2018.
3. Goedkeuring jaarrekening 2017
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen 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 voorliggend document: jaarrekening 2017;
Gelet op het advies van het managementteam van 23 april 2018;
Gelet op de toelichting van mevrouw Ann Wiemeersch, financieel directeur;
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)
Artikel 1. De rekening 2017 wordt definitief vastgesteld als volgt:
1.
Liquiditeitenrekening 2017:
Uitgaven exploitatiebudget:
2.982.454,46
Ontvangsten exploitatiebudget:
3.349.482,10
Saldo exploitatie:
367.027,64
Uitgaven investeringsbudget:
190.735,11
Ontvangsten investeringsbudget:
0,00
Saldo investeringen:
-190.735,11
Uitgaven andere:
0,00
Ontvangsten andere:
0,00
Saldo andere:
0,00
Budgettair resultaat van het boekjaar:
176.292,53
Gecumuleerd budgettair resultaat:
2.797.522,95
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Resultaat op kasbasis:
2.405.968,06
Autofinancieringsmarge:
367.027,64
2.
Balans per 31 december 2017:
Vlottende activa:
2.952.382,01
Vaste activa:
2.089.438,82
Totaal van de activa:
5.041.820,83
Schulden:
782.008,12
Nettoactief:
4.259.812,71
Totaal van de passiva:
5.041.820,83
3.
Staat van opbrengsten en kosten 2017:
Kosten:
3.114.452,23
Opbrengsten:
3.381.447,80
Overschot/tekort van het boekjaar:
266.995,57
Art. 2. Onderhavige beslissing voor kennisname aan de Gemeenteraad en voor
goedkeuring aan de Provinciegouverneur over te maken.
4. Goedkeuring budgetwijziging 2018/1
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 beleidsen 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 resultaat van de jaarrekening 2017 in het budget dient verwerkt
te worden;
Overwegende dat het investeringsbudget van 2018 dient gewijzigd te worden, om de
overgedragen kredieten van 2017 op te nemen en extra budget te voorzien voor
investeringen in huis Driane (tuinaanleg, vervanging boilers, gordijnrails, meubilair
ontmoetingsruimte, ...) en voor de verwachte meerkost voor de afwerking van de
nieuwe kinderclub;
Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2018/1;
Gelet op het positief advies van het managementteam van 23 april 2018;
Overwegende dat de fractie Eenheid zijn stemgedrag motiveert door te stellen dat ze
de uitgaven voor Driane en het Huis van het Kind exuberant vinden;
Na beraadslaging,
Besluit: Met 6 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée
Poelmans, Maarten Aerts, Paul Snyers, Maria Willems), 3 stemmen tegen
(Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. De budgetwijziging 2018/1 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
5. Goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 15 mei 2018
Gelet op de organieke 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 decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(DIS), en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het DIS;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 betreffende de wijzigingen aan
het DIS;
Gelet op de statuten van de IOK;
Overwegende dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging IOK;
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Overwegende dat de eerstvolgende algemene vergadering van IOK plaatsvindt op 15
mei 2018 te Kasterlee, met volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3. Resultaatsbestemming 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017, afgesloten per 31
december 2017
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2017
6. Varia
Overwegende dat de raad kennis neemt van de toelichtende nota van 23 maart 2018
met betrekking tot voormelde agendapunten;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over
het boekjaar 2017;
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2017,
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het
resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de
jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken
van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de
bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2017;
Overwegende dat bij besluit van de OCMW-raad van 2 mei 2017 mevrouw Greet
Peeters, OCMW-raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW en
de heer Paul Snyers, OCMW-raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het
OCMW om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de IOK die worden
georganiseerd tot en met 31 december 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van de raad van bestuur van
de IOK over het boekjaar 2017.
Art. 2. Goedkeuring wordt verleend aan de jaarrekening van de IOK over het boekjaar
2017, afgesloten per 31 december 2017, houdende de balans, de resultatenrekening
en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste
wettelijke toelichtingen.
Art. 3. Goedkeuring wordt verleend aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders
en de commissaris-revisor van de IOK voor de uitoefening van hun mandaat in 2017.
Art. 4. Mevrouw Greet Peeters, OCMW-raadslid, zal als vertegenwoordiger van het
OCMW deelnemen aan de algemene vergadering van IOK op 15 mei 2018. Mevrouw
Greet Peters wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen overeenkomstig
onderhavig besluit.
Bij belet van mevrouw Greet Peeters, zal de heer Paul Snyers, OCMW-raadslid, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW deelnemen aan de algemene
vergadering van IOK op 15 mei 2018. De heer Paul Snyers wordt in dit geval
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen overeenkomstig onderhavig besluit.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Josée Poelmans
Voorzitter
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