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Provi ncle Oost-Vlaa nderen

Arrond issement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

Aanwezig:

Verontschuldigd:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW.RAAD

ztTTtNG VAN 27 JUN| 2019

Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle en Fonteyne Kurt, Schepenen;
Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Olivier, Ver-
meulen Sandy, Steenmans Marcel, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico
en Baert Leen, Raadsleden;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.
Nachtegaele Veerle, schepen; Dhondt Willy en Van De Populiere Marleen,
raadsleden.

DAGORDE: Algemene en ondersteunende diensten. O.C.M.W. laarrekening 2O18.

Vaststelling.

De OCMW-raad,

ln openbare zitting vergaderd, met het vereiste quorum;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017, artikel782" lid 40, 1715 4,'176,

249, 25O, 260, 26'1, 262 en 33O;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2O1O betreffende de beleids- en

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-

zijn, en zijn latere wijzigingen;

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 gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat het ontwerp v an de jaarrekening 2018 veertien dagen voor de raadzitting

waarop het wordt besproken aan alle raadsleden werd bezorgd;

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening van het O.C.M.W. over het boekjaar 2018 zoals

voorgedragen door de financieel directeur met volgende resultaten:

- Resultaat op kasba sis:€772.263,17

- Autofinancieringsmarge:€239.831,08

- Balanstotaal: € 3.332.566,24

- Staat van opbrengsten en kosten: een overschot van €212.824,40;

1/2



Overwegende dat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW, alsook van het

gedurende het voorbije jaar gevoerde beleid werd gegeven door de financieel directeur;

Gelet op de besprekingen in de raad;

Na beraadslaging stemt de raad over de jaarrekening als geheel gezien er om geen afzon-

derlijke stemming over één of meerdere onderdelen wordt gevraagd;

BESLUIT: met 13 stemmen vóór (Open VLD, N-VA,CD&V en S.pa/onafhankelijk) en
í stem tegen (Onafhankelijk).

Art.l. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2018 van het O.C.M.W. vast als

volgt:

Resu ltaat op kasbasis : € 77 2.263,17

Autofinancieringsmarge: € 239.831,O8

Ba la nstotaa l: € 3.332.566,24

- Staat van opbrengsten en kosten: een overschot van €.212.824,40.

Art.2. Dit besluit te hechten aan het beleidsrapport van de jaarrekening 2018.

Art.3. Een afschrift van dit besluit, inclusief de jaarrekening, wordt overgemaakt aan het college
van burgemeester en schepenen.

Art.4. Een afschrift van het genomen besluit betreffende de vaststelling van de jaarrekening, in-

clusief de jaarrekening, wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gemeenteraad.

Art.s. Dit besluit, inclusief de jaarrekening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van

artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. De toezichthoudende overheid zal in ken-

nis worden gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Art.6. Overeenkomstig artikel 250 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt een afschrift van dit be-

sluit, inclusief de jaarrekening, in digitale vorm aan de Vlaamse Gemeenschap, Administratie
Binnenlands Bestuur overgemaakt.

Namens de OCMW-raad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Voor eensluidend afsch rift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Voorzitter,

Desloovere Koen.B An.
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