OCMW Raad
Notulen

Zitting van 2 juli 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Annick Princen;
de heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de heer Pascal Vanmolle;
mevrouw Marlies Boonen; de heer Manu Bronckart; de heer Winand Abrahams; de heer Koen Putzeys;
mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer Rohnny Dams; de heer
Danny Goyens; mevrouw Evy Lesuisse; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rita Thierie

2 juli 2019 21:05 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Interne Zaken
Secretariaat
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Mededeling Rohnny Dams onafhankelijk raadslid - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
In zijn e-mail van 14 juni 2019 aan de voorzitter van de OCMW-raad laat raadslid Rohnny Dams weten
dat hij vanaf heden als onafhankelijk raadslid zal zetelen. Hierdoor maakt hij niet langer deel uit van
de LEEF fractie.
Argumentatie
De raad dient hier kennis van te nemen.

Besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het feit dat Rohnny Dams niet langer deel uitmaakt van de LEEF fractie en
voortaan zal zetelen als onafhankelijk raadslid.

Financiën
Beleidsrapporten
2

Vaststelling van de jaarrekening 2018 - Vaststelling
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De jaarrekening 2018 diende vastgesteld te worden voor 30 juni 2019.
De gemeente- en OCMW-raad voorzien op 25 juni 2019 werden in zitting van 23 april onvoorzien
verplaatst naar 2 juli 2019. Hierdoor was het niet mogelijk om de jaarrekening 2018 nog voor 30 juni
2019 te laten vaststellen.
Door de overgangsbepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur dient er voor het boekjaar 2018 nog
een aparte jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW te worden opgemaakt.
Argumentatie
De jaarrekening 2018 en de toelichting hiervan werden aan de raadsleden bezorgd op 18 juni 2019.
De inhoud van de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting
van de algemene rekeningen.
Bij de jaarrekening werd tevens een toelichting toegevoegd met alle begeleidende en aanvullende
informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing
erover te onderbouwen. Over deze toelichting dient geen formele beslissing genomen te worden.
Een toelichting van de jaarrekening door de financieel directeur werd ter zitting gepresenteerd aan de
raadsleden.
Juridische grond
De overgangsbepalingen uit het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur (art. 595) bepalen dat de jaarrekening
2018 van de gemeente dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad en de jaarrekening van het
OCMW door de raad van maatschappelijk welzijn.
Bijgevolg zijn de bepalingen uit het vroegere OCMW-decreet nog van toepassing bij de opmaak van
de jaarrekening.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met
- 11 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Patrick Lismont;
Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 7 onthouding(en): Marlies Boonen; Manu Bronckart; Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx;
Evy Lesuisse; Kristof Schiepers

Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2
De jaarrekening 2018 en bijhorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid i.e. de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap
Binnenlandse Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.
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2 juli 2019 21:23 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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