ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 2 juni 2015
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Willy Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
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 5 mei 2015;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 5 mei 2015 wordt
goedgekeurd.
2. Jaarrekening 2014
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 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 voorliggend document: jaarrekening 2014;
Gelet op het advies van het managementteam van 21 mei 2015;
Gelet op de toelichting van mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De rekening 2014 wordt definitief vastgesteld als volgt:
1. 1.

Liquiditeitenrekening 2014:

Uitgaven exploitatiebudget:
Ontvangsten exploitatiebudget:
Saldo exploitatie:
Uitgaven investeringsbudget:
Ontvangsten investeringsbudget:
Saldo investeringen:
Uitgaven andere:
Ontvangsten andere:
Saldo andere:
Budgettair resultaat van het boekjaar:
Gecumuleerd budgettair resultaat:
Resultaat op kasbasis:
Autofinancieringsmarge:

€ 3 058
€ 3 274
€ 215
€ 120
€ 38
€ -82

€
€1
€
€

132
555
788
215

960,98
482,46
521,48
964,79
307,81
656,98
€0
€0
€0
864,50
723,14
411,06
521,48

1. 2.

Balans per 31 december 2014:

Vlottende activa:
Vaste activa:
Totaal van de activa:
Schulden:
Nettoactief:
Totaal van de passiva:
1. 3.

€
€
€
€
€
€

1
2
3
1
2
3

846
037
883
184
699
883

415,86
364,83
780,69
394,04
386,65
780,69

Staat van opbrengsten en kosten 2014:

Kosten:
Opbrengsten:
Overschot/tekort van het boekjaar:

€ 3 583 311,47
€ 3 288 488,93
€ -294 822,54

Art. 2. Onderhavige beslissing voor kennisname aan de Gemeenteraad en voor goedkeuring
aan de Provinciegouverneur over te maken.
3. Jaarverslagen 2014
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 raadbesluit van 7 januari 2014 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 2014–2019;
Overwegende dat met het oog op een kwaliteitsvol en gedragen OCMW-beleid het aangewezen
is dat alle diensten van het OCMW een jaarverslag van het voorbije jaar en een
meerjarenplanning voor de komende jaren opmaken;
Gelet op voorliggende jaarverslagen 2014:





Ouderenzorg
Kids & Co
Sociale Dienst
P & O;

Gelet op de vragen van de raadsleden en de antwoorden die zij hierop ontvingen zowel vooraf
vanwege de diensthoofden als staande de vergadering;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. De Raad neemt akte van de jaarverslagen 2014:





Ouderenzorg
Kids & Co
Sociale Dienst
P & O.

4. Budgetwijziging 2015/1
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, laatst
gewijzigd op 29 juni 2012;
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 2015 dient gewijzigd te worden, omdat de
renovatie van Nijlense Steenweg 53 duurder is dan gebudgetteerd;

Gelet op het advies van het managementteam van 21 mei 2015;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De budgetwijziging 2015/1 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2014: van nr. AK1/2014/2957 tot en met nr. AK1/2014/2996
- voor het boekjaar 2015: van nr. AK1/2015/745 tot en met nr. AK1/2015/987

Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans

