UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 24 JUNI 2021
Vaststelling jaarrekening 2020.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Arlette Sannen: voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Jan Boeckx, Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Ursula Bervoets, Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Rita Devos,
Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons:
raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Christini Gounakis: raadslid

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en de artikelen 171 tot en met 175;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikelen 41 en 260;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 30 tot en met 47 (Hoofdstuk 4 – De
jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de loop van het eerste semester van het financiële
boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uitspreekt over
de vaststelling van de jaarrekening;
Overwegende dat de stad en het OCMW samen één rapporteringsentiteit vormen en een
geïntegreerde jaarrekening maken, maar juridisch twee afzonderlijke entiteiten blijven;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn daarom elk over hun
deel van de gezamenlijke jaarrekening stemmen; dat de gemeenteraad het deel van de jaarrekening
zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt en zo de gezamenlijke
jaarrekening van de stad en het OCMW definitief vaststelt;
Overwegende dat de verplichte gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het
OCMW niet langer bestaat in BBC2020;

Overwegende dat de stad er voor moet zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan
nakomen wat betekent dat het OCMW minstens voldoende liquiditeiten moet hebben om alle
betalingen te kunnen uitvoeren;
Overwegende dat de geldtransferten die daarvoor worden gedaan van de stad naar het OCMW
worden geboekt op de interne rekening-courant en dat op het einde van het boekjaar wordt
beoordeeld welk deel van dit bedrag wordt beschouwd als ‘tussenkomst in het tekort van het
OCMW’; dat deze tussenkomst deel uitmaakt van de resultaatsverwerking en is terug te vinden in
schema T5;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De tussenkomst van de stad aan het OCMW wordt voor 2020 vastgesteld op € 600.000.
Art. 2. De gemeenteraad stelt haar deel van jaarrekening 2020, die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, vast.
Art. 3. De gemeenteraad keurt het deel van jaarrekening 2020, zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn in zitting van vandaag, goed.
Art. 4. De gemeenteraad stelt bijgevolg de gezamenlijke jaarrekening 2020 van de gemeente en
het OCMW, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, definitief vast.
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