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Gemeentefonds - verdeelsleutel OCMW en gemeente - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het gemeentefonds draagt voor een belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de
gemeenten.
In 2018 ontving de gemeente 2.266.352 euro uit het gemeentefonds. Het OCMW ontving 197.074
euro. Voor het OCMW wordt standaard als verdeelsleutel 8% genomen van het volledige aandeel uit
het gemeentefonds.
De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het
gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als ze geen andersluidende beslissing
nemen, krijgt het OCMW 8%. Een wijziging van de verdeelsleutel voor het aandeel uit het
Gemeentefonds voor jaar X moet aan ABB worden meegedeeld vóór 30 juni van jaar X-1.
Argumentatie
Voorgesteld wordt om vanaf 2020 het aandeel uit het gemeentefonds voor het OCMW te schrappen
(0%) en het volledige gemeentefonds op de bankrekening van de gemeente te laten toekomen.
Vermits de verschillende beleidsrapporten (meerjarenplan en jaarrekening) in BBC2020 volledig
geïntegreerd zijn, is er op beleidsniveau geen onderscheid meer tussen OCMW en gemeente en maakt
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het budgettair niet meer uit op welke bankrekening de ontvangst uit het gemeentefonds gestort
wordt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad gaat akkoord om vanaf 2020 de volledige dotatie uit het gemeentefonds (100%) te
laten toekomen op de gemeente en het aandeel voor het OCMW op 0% te plaatsen.

Artikel 2
Huidig voorstel zal eveneens voorgelegd worden op de gemeenteraad.

Artikel 3
Dit besluit zal overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
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