OCMW Raad
Notulen

Zitting van 30 juni 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Rita Thierie;
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; de heer Sebastien Bollen; mevrouw Kim Peters, algemeen
directeur

30 juni 2020 21:55 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Financiën
Beleidsrapporten
1

Vaststelling van de jaarrekening 2019 voor het gedeelte van het OCMW Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De voorliggende jaarrekening 2019 komt tegemoet aan de nieuwe regelgeving rond de beleids- en
beheerscyclus (BBC2020) en geeft een weerslag over de behaalde resultaten van het éénjarige
meerjarenplan 2019. De jaarrekening 2019 is bijgevolg ook een geïntegreerd beleidsrapport waarin
de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW zijn opgenomen.
De jaarrekening 2019 dient vastgesteld te worden vóór 30 juni 2020.
Argumentatie
De jaarrekening 2019 en de bijhorende documentatie werden aan de raadsleden via digitale drager
bezorgd op 16 juni 2020.
De jaarrekening 2019 werd door de financieel directeur toegelicht.
Juridische grond
Het Decreet van 22/12/2017 over het Lokaal Bestuur geeft het kader weer waarbinnen de
beleidsrapporten zoals de jaarrekening dienen opgemaakt te worden.
Art. 249 §2 en 3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in het bijzonder dat de gemeente en het
OCMW hun jaarrekening delen, maar dat zij elk bevoegd blijven voor de vaststelling van hun deel.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen en het ministrieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften beschrijven de manier waarop de beleidsrapporten dienen opgemaakt te worden en
bepaalt ook de inhoud van de jaarrekening.
Volgens de omzendbrief KB/ABB 2019/4 houdt deze nieuwe procedure in dat eerst de gemeenteraad
en de OCMW-raad elk over hun deel stemmen. Nadat de raden het beleidsrapport elk voor hun deel
hebben vastgesteld, stelt de gemeenteraad de volledige jaarrekening definitief vast.

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

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad stelt de jaarrekening vast voor het gedeelte van het OCMW.

Welzijn
Kinderdagverblijf
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Aanpassing huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Minimax - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De laatste aanpassing van het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf Minimax dateert van
29 maart 2017.
Toen keurde de OCMW-raad huishoudelijk reglement met referentienummer '005' goed.
Argumentatie
Er moeten nu een aantal kleine aanpassingen gebeuren om de werking te optimaliseren en het
huishoudelijk reglement conform de wettelijke bepalingen te maken.
Gelet op het voorstel van aanpassing van het huishoudelijk reglement uitgewerkt door de
verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf Minimax
worden goedgekeurd.

Artikel 2
Aan dit huishoudelijk reglement wordt referentienummer '006' toegekend.

Artikel 3
Het kinderdagverblijf zal alle ouders inlichten over de aanpassingen die gebeurd zijn aan het
huishoudelijk reglement.

Artikel 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan alle betrokken instanties.

30 juni 2020 22:15 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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