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Geachte voorzitter,

Geacht raadslid,

* De jaarrekening moet in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid

evalueren.

* Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de

autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd

of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven.

Die evaluatie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het

meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De

jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar

weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna

uiteraard wel moeten worden verwerkt in de eerstvolgende budgetwijziging.

il Tot slot heeft de jaarrekening een financiële functie. Aan de hand van de

jaarrekening bekomt men een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het

o.c.M.w..

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als de

beleidsrapporten van de meerjarenplan(aanpassing) en budget(wijziging).

De jaarrekening is samengesteld uit:

1. De beleidsnota: geeft feedback over de stand van zaken van de prioritaire en niet

prioritaire doelstell i ngen.

2. De financiële nota: belicht de cijfers van het O.C.M.W. per beleidsdomein.

3. De samenvatting van de algemene rekeningen: analyseert de balans en geeft

hiermee inzicht in het vermogen van het O.C.M.W. Vervolgens ontleden we de

staat van opbrengsten en kosten en krijgen hierdoor inzicht in de opbouw van het

resultaat 2O18.

4. De toelichting rondt het rapport af met aanvullende schema's en bijlagen.

Marie Thérèse Leutenez,

Financieel directeur.
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DE BELEIDSNÍlTA

ln de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire en niet prioritaire
beleidsdoelstellingen opgenomen.

De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit:

1 Dedoelstellingenrealisatie

Hierin wordt het beleid dat het bestuur gedurende het financièle boekjaar heeft gevoerd

geëvalueerd.

2 De doelstellingenrekening per beleidsdornein

Dit is een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende
prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld in beleidsdomeinen. Schema J1

3 De financiële toestand

Bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de
jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het
betrokken financiële boekjaar.
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Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: MJ1419-BD1: Gemeente en OCMW bieden een klanWriendelijke dienstverlening en

een toegankelijk onthaal

Zowel gemeente als OCMW willen een klantvriendelijk en toegankelijk onthaal bieden en de aangeboden dienstverlening naar de

burger beter bekend maken.

Aanpassing meerjarenplan:
- Geen wijzigingen aangebracht aan deze beleidsdoelstelling bij de meerjarenplanaanpassing 4 2O14-2079

Actieplan: BDL-APL: Inrichting vqn het sociaql huis rekening houdend met privacy en werkomgeving

Actie: BD1-AP7-A1: Apart bureau creëren voor elke maatschappeliik werker

Begindatum:OI-O!-2074 Einddatum:31-72-2074

Firma Beddeleem plaatste een volledige glazen scheidingswand (waarop een folie met zandstraaleffect werd aangebracht tot op

1m80) met inkomdeur in de ruimte waar tot op dat moment de administratief medewerker en een maatschappelijk werker hun

werkplek hadden. Zo werd een apart bureau gecreëerd voor de maatschappelijk werker. Nu beschikt elke maatschappelijk werker

van het OCMW over een eigen lokaal waardoor de privacy van de clienten gewaarborgd is. Elk bureau is langs twee kanten

toegankelijk, dit in het kader van de veiligheid.

Actie: BD7-AP7-A2: Verlagen van geluidshinder tussen de verschíllende bureaus

Begindatum:O1-OI-7O14 Einddatum:3I-72-20!4

Om de geluidshinder tussen de kantoren van het OCMW en de dienst Burgerzaken te verminderen werd door firma Beddeleem een

akoestische dam geplaatst tussen het verlaagde en oorspronkelijk plafond.

Actie: BD1-APL-A3: Inrichten van een gezellige en informatieve wachtruímte

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:3I-72-20'14

De wachtruimte van het OCMW werd aangevuld met een kinderspeelhoekje. Het materiaal hiervoor (tafeltje, stoeltjes, speelgoed,

...) werd ons gratis aangeboden. De folderkasten werden voorzien van diverse actuele informatiebrochures en wordt door het
personeel up-to-date gehouden. Zodoende konden we deze actie realiseren zonder specifieke uitgaven.
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BD1-AP1: lnrichting van het sociaal huis rekening houdend met privacy en werkomgeving
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ActÍeplan: BD1-AP2: Bekendmaking van en informatieverspreíding over de diverse diensten en de werking van het )CMW

Actie: BD1-AP2-A7: Updaten van de ínformatíefolders

Begindatum:01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De folders van de eigen OCMW-dienstverlening worden up-to-date gehouden. Deze actie loopt over de gehele periode van het
meerjaren pla n 2OL4-2019.

Actie: BD1-AP2-A2: In elke uitgave van de gemeentelijke infokrant een dienst(verlening) van het OCMW toelichten

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:31-12-2019

Sinds 2014 werd in elke editie van het gemeentelijk infoblad een topic van het OCMW opgenomen. Deze actie loopt over alle jaren
opgenomen in het meerjarenplan 2014-20L9 dus ook de volgende jaren is het de bedoeling om telkens een item te belichten in het
gemeentelijk infoblad.

BD1-AP2: Bekendmaking van en informatieverspreiding over de diverse diensten en de werking van het OCMW

Jaarrekening Eí
I

Exploitatie l.Uiteaven
lsaldo

ln elke uitgave van de gemeentelijke infokrant een dienst
Saldo

I UitsaveL
Saldo

Beleidsdoelstelling: MI1419-BD3: De burger heeft het recht om menswaardig te wonen en te leven in
onze gemeente

Menswaardig wonen behelst verschillende vlakken. Er is niet alleen het bieden van kwalitatieve huisvesting, maar ook het
doelgericht omgaan met problematieken zoals onder andere de vergrijzing of kansarmoedebestrijding in de gemeente.

Actieplan: BD3-AP1: Investeren in kwalítatieve en betaalbare huísvesting

Actíe: BD3-AP7-47: Renovatie Elsegemplein 78

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:37-L2-2OL9

De rijwoning werd gerenoveerd en uitgebreid naar twee woongelegenheden. Het bovenste appartement doet daarbij dienst als
doorgangswoning. Hiervoorwerden projectsubsidies aangevraagd bij de Nationale Loterij in het kadervan de projectoproep 2013
voor de uitbreiding van het aantal doorgangswoningen. De aanvraag werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 oktober 2014
zodat het OCMW 50.000 EUR kan ontvangen voor de ruwbouw en 10.000 EUR voor de uitrusting van de woning.
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De voorbereidingen voor de renovatie startten eind 2013 (aanstelling van een architect, een EPB-verslaggever en een
veiligheidscoórdinator). Het project liep enige vertraging op doordat het gebouw geklasseerd staat als beschermd dorpsbezicht en

er een tussenkomst van Onroerend Erfgoed nodig was. Eind november 2014 werd de stedenbouwkundige vergunning verkregen.
De renovatiewerken starttên op 1.4 september 2015. Tegen eind 2015 waren de grondwerken uitgevoerd en de muren van het
gelijkvloers gemetst.

De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats op 9 november 2016. De defintieve oplevering volgde een jaar later in

november 2018. De officiële inhuldiging ging door op 27 januari 201"7 waarna het gebouw vanaf 1 februari 2077 in gebruik werd
genomen.

Actie: BD3-AP7-42 : Sociale woningen Processiestraat

Begindatum:01-01--2014 Einddatum:30-12-20L9

Het OCMW engageerde zich om, in het kader van het behalen van het Bindend Sociaal Objectief, sociale huurwoningen te
realiseren op de site van de Processiestraat 3 te Wortegem . Dit engagement werd ook opgenomen in de 'overeenkomst realisatie
sociaal woonaanbod' ondertekend door de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij van 27 februari 2OI4.
Eind juni 2014 kwamen gemeente en OCMW tot een princiepsakkoord omtrent de verkoop van het onroerend goed van de
gemeente aan het OCMW. De akte van (ver)koop werd op 16 april 2015 bij de notaris verleden.

ln de loop van 2015 startten de voorbereidingen met o,a. de aanstelling van de EPB-verslaggever, de veiligheidscoórdinator, de

ingenieur stabiliteit. Er werd ook een grondsondering uitgevoerd. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kon begin 2016
ingediend worden en werd verkregen op 20 juni 2016.

Voor de financiering van enerzijds de verwerving en anderzijds de realisatie van de huurwoningen worden subsidies aangevraagd
bij de VMSW. ln de loop van 2015 vonden dan ook diverse overlegmomenten plaats met de bevoegde diensten. Het project kwam
halfweg 2015 op de langetermijnplanning bij de VMSW. Eind 2015 werd het ontwerp van aanbestedingsdossier ter goedkeuring
ingediend.

Na goedkeuring van het dossier kon de aanbesteding gepubliceerd worden op 12 mei 2017. Op 28 juni 2077 werden de 2

ontvangen offertes geopend. De werken konden in de Raad van 19 oktober 2017 gegund worden aan Sadones bvba. De definitieve
goedkeuring van de toekenning van een FS3-lening vanuit de VMSW werd begin december 2017 verkregen. De

coordinatievergadering ging door in januari 201-8 waarna de werken startten op 15 februari 2018. De werken zelf lopen vlot. De

voorlopige oplevering is voorzien eind juni 2019.

Actie: BD3-AP7-A3: Renovatie patrimonium in het kader van de Vlaamse Wooncode (2020)

Begindatum:O1-O1-2O74 Einddatum:37-12-2019

ln zitting van 19 mei 20L6 besliste de raad om vzw Goed Wonen Vlaamse Ardennen uit Maarkedal aan te stellen als erkende
projectpromotor om de nodige isolatiewerken te begeleiden en uit te voeren in de woningen eigendom van het OCMW (Rozenhof

118 en L20, en Elsegemplein 16 en 20) gezien de woningen in aanmerking komen voor het Sociaal Dakisolatieproject. De werken
werden in de periode eind juni - begin juli 2016 uitgevoerd.

Actie: BD3 -AP7 -A4: Bestemming sbepaling Schuttershof en realisatie

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:3I-12-2079

Met ingang van januari 2014 kon café 't Schuttershof via een procedure van openbare verhuring met Brouwerij Clarysse uit
Oudenaarde een nieuwe handelshuurovereenkomst gesloten worden.
Gezienhetpermanentkaraktervandebijhorendeontvangsten(7.620,84 eurovoor20L8) wordendezeophetgelijkblíjvendbeleid
geboekt.

Actie: BD3-AP7-A5: Samenwerking sociaal verhuurkantoor

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:31-12-2019

ln mei 2015 beslisten het OCMW en de gemeente Wortegem-Petegem principieel om samen te werken met het Regionaal Sociaal

Verhuurkantoor van Waregem. Eind augustus 2015 werd de overeenkomst getekend.
ln 2016 kon een eerste woning op Wortegem-Petegem ingehuurd worden en in 2017 werd ook een tweede woning ingehuurd in
onze gemeente. Verder is er ook maandelijks overleg tussen het OCMW en het RSVK.
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BD3-AP1: lnvesteren in kwalitatieve en betaalbare huisvesting

Exploitatie

Bestemmingsbepaling Schuttershof en realisatie

Renovatie Elsegemplein 18

Samenwerking sociaal verhuurkantoor

Sociale woningen Processiestraat

Financiering

Sociale woningen Processiestraat

lnvesteringen

Renovatie Elsegemplein 18
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Renovatie patrimonium in het kader van de Vlaamse
Wooncode í2020)
Sociale woningen Processiestraat
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Actieplan: BD3-AP2: Op een actieve manier omgaan met de vergrijzing

Geen wijzigingen.

Actie: BD3-AP2-A7: Opstellen van brochure specifiek voor het doelpubliek'senioren'

Begindatum:01-01-2014 Êinddatum:3I-f2-2O79

Het opstellen van een seniorenbrochure werd opgestart in het najaar van 2015. Het eerste ontwerp werd eind 2016 verwacht. Deze

doelstelling kon echter nog niet gerealiseerd worden.

Actie: BD3-AP2-A2: In kaart brengen en verspreiden van informatie over financiële rechten voor zorgbehoevenden en 65+ers

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:31-12-2OL9

Deze actie is gekoppeld aan de seniorenbrochure en werd dus ook opgestart in het najaar van 2015. Het eerste ontwerp werd eind
201"6 verwacht maar deze doelstelling kon nog niet gerealiseerd worden.

ActÍe: BD3-AP2-A3: Bezoek aan alle 90+ers van de gemeente om het sociaal isolement te doorbreken

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:3I-L2-2OL9

Begin 2015 werden alle 85+ers van de gemeente aangeschreven om het bezoek van een maatschappelijk werker aan te kondigen
De huisbezoeken zelf werden uitgevoerd vanaf mei 2016. Dit initiatief werd heel positief onthaald.

Ook in 2017 en 2018 werden de 85-jarigen aangeschreven en bezocht door een maatschappelijk werker. Er wordt uigebreid
informatie verstrekt over onze thuisdiensten, premies en toelagen, dienstverlening van externe partners, ... Tevens krijgen alle
bezochte personen een fleecedekentje als geschenk aangeboden.

Á
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BD3-AP2: Op een actieve manier omgaan met de vergrijzing
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Actíeplan: BD3-AP3 : Gerichte inzet op kansarmoedebestriiding

Actie: BD3-AP3-A1: Ter beschikking stellen van een budgetspel aan de basisscholen

Begindatum:OL-OI-29I4 Einddatum:37-12-2019

Eind oktober 2014 werden drie speldozen 'Geldweg' aangekocht voor de basisscholen op het grondgebied Wortegem-Petegem.

Voor begeleiding tijdens de lessen kunnen de scholen ook beroep doen op de expertise van BIZ (Budget ln Zicht) van het CAW Oost-

Vlaanderen.
ln aansluiting op deze actie wordt in de loop van 2015 een nieuw overleg gepland tussen het OCMW en de basisscholen om ook in

de toekomst blijvend samen te werken ter bestrijding van kinderarmoede.

Actíe: BD3-AP3-A2: Eén tewerkstellingsplaats voor art. 60$7 via het contingent sociale economie aanhouden

Begindatum: O1-07-ZOI4 Einddatum: 37-12-2OLg

ln 2018 is een art. 60 57 tewerkstelling via sociale economie initiatieven opgestart.

BD3-AP3: Gerichte inzet op kansarmoedebestrijding

Jaarrekening Eindbudget lnitieel!q€"t
f

Exploitatie

' Eén tewerkstellingsplaats voor art. 6057 via het

socia le eeonomre aa n Lo-ude n

Ter beschikking stellen van een budgetspel aan

basisscholen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

OCMW Wortegem-Petegem

I ULlcaven
:Saldo

0,00
0,00
0,0!
0,00
0,00
0,00

180
:1,Q0
0,00
0,00
1,00

-1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actíeplan: BD3-AP4: Sociaal beleid bÍnnen de volledige organisatie doorvoeren

Geen wijzigingen.

Actie: BD3-AP4-A1: )rganisatíe van een voorstelling rond armoede in samenwerking met de jeugddienst

Begindatum:OI0I-2O1,4 Einddatum:31--72-2019

Op maandag 17 oktober 20L6 organiseerde de jeugddienst ism het OCMW de voorstelling 'Robin Hood '. De kinderen uit het 4e, 5e

en 6e leerjaar van de drie lagere scholen uit de gemeente woonden deze voorstelling bij in de gemeentelijke feestzaal.

Actie: BD3-AP4-A2: Overleg en semenwerking met jeugddienst sportdienst en bibliotheek

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:31-72-2079

Vanuit de sportdienst wordt een jaarlijks budget van 750 EUR ter beschikking gesteld aan het OCMW om cliënten in staat te stellen

deel te nemen aan diverse sportactiviteiten door een (gedeeltelijke) ten laste name van de kostprijs.

"}
ev
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Jaarrekening Eindbudeet
Uiteaven
Ontvanrstêh
Saldo

lJitsaven
Saldo

Uitsaven
Ontvanpctên

BD3-AP4: Sociaal beleid binnen de volledige organisatie doorvoeren

Exploltatie

Organisatie van een voorstelling rond armoede ln

óverleg en samenwerking met j:èugddienst, sportdienst en
bibliotheek

Overig Beleid

Doelstellingenrealisatie met reken ingcijfers 2018

OCMW Wortegem-Petegem

tnitieel budget
75-0.00 710,00

750rOg-758,09

0,q0. g-oq

o,qo.
0,0q

Q,qo- o,oo

75!.00
75980

I

6
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Beleidsdoelstelling: MI1419-BD2: Samenwerking met alle partners verhogen om tot een kwalitatief
betere dienstverlening te komen

Door de samenwerking met diverse partners (gemeente, omliggende OCMW's en private welzijnspartners) verder uit te werken
willen we komen tot een kwalitiatief betere dienstverlening,

Aanpassing meerjarenplan :

Geen wijzigingen aangebracht aan deze beleidsdoelstelling bij de meerjarenplanaanpassing42Ot4-2O20.

Actieplan: BD2-AP1: Samenwerking met de gemeente versterken

Actie: BD2-AP1-A1: 0pmaak van een gemeenschappelijk arbeidsreglement voor gemeente en 0CMW

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:3L-L2-20L9

ln de OCMW-raadszitting van 24 maart 2016 werd het arbeidsregelement goedgekeurd. Het trad in werking op 1 april 2016.

Actie: BD2-AP7-A2: Opstellen van één onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers van gemeente en OCMW

Begindatum:0101-2014 Einddatum:3I-t2-2019

De onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers bundelt de belangrijkste punten uit o.a. het arbeidsreglement, de deontologsiche
code, de onthaalbrochure welzijn en de rechtspositieregeling.

Actíe: BD2-AP1-A3: Mogelíjkheden van verdere gezamenlijke dienstverlening onderzoeken (technische diensl opleidingen,
aankoopdienst, ICT, ...)

Begindatum: o1-o1-2o74 Einddatum: 31-12-20!9

Sedert lange iijd zijn gemeente en OCMW Wortegem-Petegem op dezelfde locatie gehuisvest. Dit draagt op zich al bij om een

samenwerking te bewerkstellingen gezien personeelsleden van beide organisatie elkaar kennen (o.a. gezamenlijke
personeelsuitstap, sportdag) en er meer en meer gezorgd is om de interne werking op elkaar af te stemmen (gezamenlijke RPR,

arbeidsbeidsregelement, uurroosters, openingsuren, ...).

Naar aanleiding van het pensioen van de gemeentesecretaris is beslisi om vanaf 1 september 2016 reeds over te gaan naar 1
secretaris voor beide organisaties.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2OI7 houdt een verregeaande integratie van ocmw en gemeente in vanaf 1 januari

2019. Hiervoor werden ín de loop van 2018 al een aantal voorbereidingen getroffen naar samengaan van de ondersteunende
diensten (personeel, ICT en systeembeheer, aankoop, ...) en nauwere samenwerking tussen de diensten onderling.

BD2-AP1: Samenwerking met de gemeente versterken

Exploitatie
i

,urtcaven

Jaarrekening , Elndbudget lnitieel budget

0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 -3,00

0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 -1,00

Saldo

Mogelijkheden van verdere gezamenlijke dienstverlening
onderzoeken (technische dienst, opleidingen, aankoopdienst,
IET, -L

l

l

Uitgavel
Saldo

uiteavel
5aldo
Uiteaven-
Saldo

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Opmaak van een gemeenschappelijk arbeidsreglement voor
seleente er OlM\ /
Opstellen van één onthaalbrochure voor nieuwe
r'ledewerkers van gemeelrte en oCMW

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

OCMW Wortegem-Petegem

1,00
1,00
1,00
1,00

Actieplan: BD2-AP2: Intergemeentelijke samenwerking tussen OCMW's uitbreiden

Actie: BD2-AP2-A7: 0nderz. op welke vlakken regionale samenwerking een toegevoegde waarde kan betekenen en aanwerven v.

gemeenschapp. pers.

Begindatum: 0L-O1,-2OI4 Einddatum:31-12-2019

ln mei 2015 beslisten het OCMW en de gemeente Wortegem-Petegem principieel om samen te werken met het Regionaal Sociaal

Verhuurkantoor van Waregem. Eind augustus 2015 werd de overeenkomst getekend.

ln 2016 kon een eerste woning op Wortegem-Petegem ingehuurd worden. ln2Ot7 werd een tweede woning ingehuurd op onze

1",í

2018



gemeente. Er is ook maandelijks overleg tussen het OCMW en het RSVK.

Actie: BD2-AP2-A2: Helpen in stand houden van regionale overlegstructuren

Begindatum:01-01-2014 Einddatum:31-12-2019

Vanuit het OCMW Wortegem-Petegem wordt zoveel als mogelijk deelgenomen aan overlegmomenten van: CAW Oost-Vlaanderen
(crisisopvangnetwerk, proactieve woonbegeleiding, woningkwaliteit), Regionale dienst Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen,
RWO, Overlegstructuur maatschappelijk werkers Vlaamse Ardennen, Overlegstructuur voorzitters-algemeen directeur Vlaamse
Ardennen, Overlegstructuur algemeen directeur Vlaamse Ardennen, ...

BD2-AP2: lntergemeentelijke samenwerking tussen OCMW's uitbreiden

Jaarrekeni ng Eindbud ln

Exploitatie

Helpen in stand houden van regionale overlegstructuren

Onderz. op welke vlakken regionale samenwerking een

0,00
0,00
0,o0
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,0q
0,00

0,Q0
0,00

10.001,00

:10.0q1,00
1,00

-1,00

10.000,00
-10.000,00

U n

toegevoegde waarde kan betekenen en aanwerven v. I Saldo
gemeenschapp. pers.

Actieplan: BDZ-AP3: Samenwerking met private partners organiseren

Actie: BD2-AP3-47: Organiseren van een overlegplatform met de lokale welzijnsactoren

Eegindatum:01-01-2014 Êinddatum:37-72-2019

BD2-AP3: Samenwerking met private partners organiseren

U iteêvel

Fï

Jaarreken Eind

0,00
0,00
0,00
0,00

ln itieel budget

0,00

9,QO

0,00
0,00

.T

Exploitatie

Organiseren van een overlegplatform met de lokale
welÍjnsaqtoren

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

OCMW Wortegem-Petegem

0,001

0,00
0,00
0,00
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{1turw*

Doelstellingenrekening (l 1)
Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemsewee (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

l

Uitgaven

8.899,511

3.645,86
3.645,86

0,00

5.253,65
5.253,65

206.st0.37

i

0,00
0,00

I

206.5LO,37
784.921,57

21.588,86

354.857,7L
8.791,76

750,00

Jaarrekening Eindbudget

Uitgaven Ontvangsten

15.018,00 1.762.909,00

Ontvangsten

862.581,60
r37.321,56

2.808,27

134.5\3,29

725.260,O4
725.260,O4

6.54t,72

0,00
0,00

6.54r,72
6.54t,72

0,00

200.953,41
750,00
750,00

0,00

200.203,4r
200.203,4r

0,00

83.34O,57

83.340,67
83.340,67

34.635,53
5.91-4,86

6.914,86

0,00

0,00

27.724,67
27.720,67

1.188.052,93
1.053.539,64

0,00

Saldo

853.682,09
r33.675,70

-837,59

134.5L3,29

720.006,39
720.006,39

-199.968,65

0,00
0,00

-199.96&65
-178.379,79

-21.588,86

-153.904,30
-8.041,16

0,00

-8.041,16 
i

-145.863,14
-'J.45.863,t4

0,00

-175.053,23
-175.053,23

-r75.O53,23

-595.209,25
-609.788,83

5.378,86

-675.t67,69

0,00

14.579,58

-270.453,34
239.831,08

,6M.797,77,

Saldo Uitgaven

lnitieel budget

Ontyqngsten

t.9L2.485,44
!.o44.832,00

10.000,00

1.034.832,00

867.653,44,,

o,oo

2.794,OO]
2.794,OO

0,00.

209.773,34
750,00
750,00

0,00

209.O23,34
209.O23,34

0,00

79.924,OOi
79.924,Q0t
19.924,OO,

29.800,00
5.400,00
5.400,00

0,00

0,00

24.400,OO
24.400,00 t

2.234.7J6,78i
7.t99.944,781

:: : o'oo

Saldo

L.893.957,44
1.034.832,00

0,00

1.034.832,00

859

-101,00,

-404.793,q01
-379.793,00

-25.000,00,

-309.759,66
-1.s01,00
-1.501,00

0,00

-308.258,66
-290.258,66

-18.000,00

-2L2.897,OO

-212.897,OO

-2t2.897,00

-1.119.337,25
-r.r28.825,25

2.200,00

-r.137.o25,2s

0,00

9.488,00
9.488,00

-152.93O,47
-13.737 22

-7.714.O25,25

00: Algemene financiering
Prioritai re beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Financiering

Ovqrig beleid
Exploitatie

01: Algemene en ondersteunende
diensten

Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie

Overig beleid
Exploitatie

lnvesteringen

02: Sociale dienstverlening
Prioritai re beleidsdoelstellingen

Exploitatie

lnvesteringen

Overig beleid
Exploitatie

lnvesteringen

03: Thuiszorg
Overig beleid

Exploitatie

04: Wonen
Prioritaire beleidsdoelstel I ingen

Exploitatie

lnvesteringen

Financiering

Overig beleid
Exploitatie

Totalen
Exploitatie

lnvesteringen

Doelstellingenrekening (J1)

l

3.209,00
3.209,00

0,00

11.809,00 i

11.809,00

24L.87L,OO

24L.
219.777,OO

22.000,00

432.199,00
9.292,0O:
1.250,00

8.042,00

422.907,O0
404.907,OO

18.000,00

277,246,00
277.246,00

277.246,00

L.275.756,OOi
1.257.O75,OO

3.200,00

1.253.875,00

0,00

18.681,00
18.681,00

2.242.090,OO
940.173,00 

i

1.301.917,00 i

t.o37.64t,OO
2.809,00

1.034.832,00

725.268,OO

725.268,00

2.884,00

t.747.89L,OO
7.034.432,00

-400,00

1.034.832,00

713.459,00
713.459,00

-238.987,00

-100,00
-100,00

-238.887,00
-216.887,00

-22.000,00

-227.17t,OO
-8.542,00

-500,00

-8.042,00

-278.629,0O
-200.629,00

-18.000,00

-198.096,00
-198.096,00l

-198.095,00

-1.238.732,00 i
-1.250.160,00i

3.715,00

-1.253.875,00

0,oo;

11.428,00,
t7.42A,OO

-155.095,00
111.990,00

-1.301.917,00

18.528,00
10.000,00
10.ooo,oo

0,00

8.528,00
8.528,00

407.688,00

101,00
101,00

407.587,00
382.587,00

25.000,00

519.533,00
2.257,OOt
2.257,OO

0,00

577.282,001
499.2a2,OO

18.000,00

292.82t,OO
292.827,00'

292.82t,OO

t.149.L37,25
7.134.225,25

3.200,00

!.137.025,25

0,00

14.9L2,00
14.912,00

2.387.707,25
1.213.682,00

t.174.O25,25

867

2.794,OO -4O4.894,OO

0,00 -101,00

8.041,16

346.066,55
346.066,55

0,00

258.393,90
258.393,90

258.393,90

629.844,78
616.703,69

1.536,00

675.167,69

0,00

73.r41,O9
13.141,09

r.458.506,27
813.708,56

644.797,71)

o,oo
0,00

2.884,00
2.884,00

0,00 
r

205.028,00 
I

750,00
750,00

0,00

204.278,O0
204.278,OO

0,00

79.150,00
79.150,00 

]

79.150,00

37.O24,0O

6.915,00
6.915,00

0,00

0,00

30.109,00
30.109,00

2.086.995,0O
1.052.163,00

0,00 
I

00,00t
100,00

j

I

I

OCMW Wortegem-Petegem
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Uitgaven

0,00

Jaarrekening

Ontvangsten

t34.5r3,29

Saldo

t34.5r3,29
Saldo

1.034.832,00

Uitgaven

0,00

Uítgaven

0,00

Eindbudget

Ontvangsten

1.034.832,00

lnitieel budget

Ontvangsten

1.034.832,00

Saldo

1.034.832,00

i"4*.,.

Financiering

Doelstellingenrekening (J 1)

OCMW Wortegem-Petegem
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Financiële toestand van de iaarrekening

{fr m,{tíllnlffifrhlwln

Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

.\u' !idt!i

Resqltaq!op kasbasjs
L Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2. Overige

Jaarre

239.831,08
813.708,56

1.053.539,64
s7s.168,00

478.37t,64

!rnQludg9t. lnitieel bqdget_

111.990,00 -L3.137,22

940.r73,O0 1.213.682,00

1.052.163,00 7.199.944,78
s7s.168,00 7t8.328,00

476.995,00 481.6L6,78

f l. fnvesteringsbudget (B-A) -644.797,7L -1'301.917,00 -l'Ll4'O25'25

A. Uítgaven 644.797,7L 1.301.917,00 I.774.025,25

B. Ontvangstep 0,00 0,00 0,00

tf l. Andere (B-A) L34.5L3,29 1.034.832,00 1.034.832,00

A. Uitgaven 0,00 0,00 0,00

1. Aflossing financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 134.513,29 1.034.832,00 1.034.832,00

lV. BudeettaiÍe rê

. V. Geeu m u l_ee rde buO! gett aj re rcSu Lta a!v!d g boeliaar L:942.716,5:L t,OqJfi,5] L.042J16,5L.
Vl Gpcumulearríe ira racrrl+rrt llV+Vl 'r'r, ,Ê? 17 Re7 c,í ttq 7R6 nÁ

Vll. Bestemde gelden (toestand op 31 december!

{. Bestem{e gelden vser de exploitatie
V[!.lesultaa! op kasbasis (VLV!!]

;Aqtofi n a4 qqe1! n gs m 4gq
l. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van schulden

ll. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden

B. Neïokesten van sqhulden

lU. Autofiteneieringsmarge (l-||I

0,00
0,00

772.263,t7 8Jt7.6Z:t,5L 889Jq6,04

Jaarrekening Ei ndbudgs! tn!!!99!budgg!

239.831,08 111.990,00 -L3.737,22

1.053.539,64 1.052.163,00 7.199.944,78

813.708,56 940.173,00 1.213.682,00
813.708,56 940.t73,OO 7.213.682,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,0! 4,q0. 8-0!
239.831,0!, 111.99080_ -L3.737,22

0,00 0,00

0,00 0,0Q
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FINANCIËLE NOTA

fW 0C[,lllll ltlJortegsm-Petegem

3Ë0" sociaal

JAARREKENINO 2018

O.C.M.W. Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

FINANCIËLE NOTA

tn de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder

(col lege) geëval ueerd.

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota

van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de

liq uid iteiten reken i ng.

ln elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële

budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt het budget na de laatste budgetwijziging

bedoeld.

1 De exploitatierekening per beleidsdomein

Via de exploitatierekening wordt er verantwoording afgelegd over de bestede en verworven

middelen in verband met de exploitatie. Schema J2

2 De investeringsrekening Per beleidsdomein

2.1 investeringsverrichtingen

Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in

kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen.

Dit overzicht, dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per

beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget

opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle

investeringsenveloppen samen. Schema f3

2.2 De afgesloten i nvesteringsenveloppen

De rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppen.

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de

investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de

verantwoording van de kredieten die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd

kunnen worden. Schema J4

3 Deliquiditeitenrekening

Geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar

weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. Schema J5





Exploitatierekening (JZ)
/ííírww* Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

35 - 9790 Wo

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Uitgaven

Jaarrekening-l
Ontvangsten 

i

728.068,31i8.899,

184.921,57 6.54L,72

200.953,41

83.340,67

t4.677,O9 _34:6_35,53

813.708,56 1.053.539,64

719.168,80

-178.379,79

--T
'i-

Eindbudget

Saldo

79.150,00 -198:09619-0

15.143,0037.O24,OO

1.052.163,00 111.990,00

292.821,OO

18.112,00

L.2r3.682,OO

lnitieel

79.924,OO

29.800,00

L.L99.944,78

-2L2::99_7!O.O-

11.688,00

-73.737,22

-l
L

j oq; 4g9qq1e,tna ! cier! ns

01:Algemene en

ondersteu nende d iensten

IOZ; Soclqle d ie 1 qtve rl q n ing

03:Thuiszorg __ _

04:Wonen
iTotalen

51i

Uitgaven Ontva

15.018,00;
T

713.059,00 18.528,00 877.653,M 859.125,44

2L9.871,OO 2.88400 -216.987,OO 382.688,00 2.794,OO -379.894,00

-L4s.863,14 406.157,00 205.028,00 -20L.129,OO 501.533,00 2W.773,34 -291.759,66

Saldo

-175.053,23

19.958,44

239.831,08

Uitgaven

i 277.246,00

940.173,00

Feà.

tr\g





De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (f3)
{7tww* Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Wa 35 - 9790

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie ïhérèse Leutenez

00: Algemene financiering
01:Algemene en

ondersteu nende d iensten
02: Sociale dienstverlening
04:Wonen
Totalen

8.041,16
q:r5.r67,69

644.797,71

0,00 -9.041,L6
0,00 -6L5.1,67,69

0,00 -644.797,77

Uitgaven

0,00
21.588,86

Jaarreken ing

Ontvangsten 
:

0,00r
0,00

Saldo

0,00
-21.588,86

Uitgaven

0,00
22.000,00

26.O42,OO)
1.253.875,00

1.301.91_7,00

Eindbudget

Ontvangsten 
:

o00
0,00

I

0,00;

Saldo

0,00
-22.000,00

-26.O42,OO
-1.253.875,00

-1.301.917,00

Uitgaven

0,00
25.000,00

lnitieel budget

Ontvangsten

Q.00
0,00

Saldo

0,00
-25.000,00

0,00
0,00

L8.000,00
7.I3!.O25,25
1.r74.O25,25

0,001 -18.000
0,00, 1.731.o25,25

0,00 -r.174.025,25

È*t





De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (f4)
{íítwry"* Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

35 - 9790 m

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

itr*,

bb.

IE-s Di

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OCMW Wortegem-Petegem

l. lnvesteringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverba nden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Sa menwerkingsverba nden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. lnvesteringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
lll. lnvesteringen in immateriële vaste activa
lV. Toegestane invesleringgslbsidies

42.000,00
0,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

lnitieel budgetEindbudget

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

9,00

Deel 1: UITGAVEN

1.588,862

0,00

ïotaal
aanrekeningen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.599,96
21.588,86

0,00

0,00
0,00
0,00

42.000,00

0,00
0,00
0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschaossoederen en hedriifsmatisc materiele vastp à.ti\rà

Totaal
aanrekeningen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nnn

20t8



1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgel'rjke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
lll. Verkoop van immateriële vaste activa
lV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen

Totaal
aanrekeningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

i;,È.

IE-6 Airco administratie

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OCMW Wortegem-Petegem

ffr

Deel 1: UITGAVEN

l. lnvesteringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverba nden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. lnvesteringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

lll. lnvesteringen in immateriële vaste activa
lV. Toegestane investeringssubsid ies

Totaal
aanrekeningen

0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Eindbudget lnitieel budget

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,0o
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,oo,

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.000,00
25.000,00
25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2078



Deel 2: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
lll. Verkoop van immateriële vaste activa
lV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen
V TOTÁAI ONTVANGSTFN

Totaal
aanrekeningen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
o.00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OCMW Wortegem-Petegem

2018
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Liquiditeitenrekening (f 5)
Periode: 20L8

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Resultaat op kasbasis

l. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2. Overige

ll. lnvesteringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

lll. Andere (B-A)

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten
1. Op te nemen len!1gen en I

Jaarrekening Eindbudget lnitieel budget

239.831,08 111.990,00
8L3.708,56 940.173,00

1.053.539,64 1.052.163,00
575.158,00 575.158,00

478.37t,64 476.995,00

-644.797,7L -1.301.917,00
644.797,71 1.301.917,00

0,00 0,00
L34.513,29 1.034.832,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

134.5t3,29 1.034.832,00
t34.st3Ls 1.q94.832,q0

-r7n Ásq ?4 -íqs oqs no

-L3.737,22
t.273.682,00
r.199.944,78

718.328,00

48t.6t6,78

-L.174.O25,25
7.r74.025,25

0,00
1.034.832,00

0,00
0,00

0,00

1.034.832,00
1,034.832rq0

-tEt qtn 47hoekiaar íl+ll+lllllV. Budsettaire
V. Gecuouleerde budgeltaire reÉqllqat vorig bqekjaar !,9!!2,7L6,5L \.0t42.776,51. L.O4?JL6,5L

Vl. Gecumuleerde b
Vll. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

À Beslemde gelden vqsr de eltplqitatie 0,00. O,Oq 0,00,

772263,L7. 881.67!ILFL 889.786,04
-V[!. f qsultaat op kasbasir(V!-V! |)

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op

3t/t2
Eindbudget lnitieel budget

l. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

ACT-1: BESTEMDE GELDEN 0,00

Totalen 0,00 0,00

or9o.

0,00 0,00

0,00

9,90
0,00

^1 lít,Àí





i'ítr 0[illW Wortegem-Potogem

360" sociaal

SAMENVATTIilO UAN DE ALOEMENE

REKENINGEN

JAARREKENING 20I8

O.C.M.W. Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

SAMENUATTINO UAN DE ALGEMENE REKENINOEN

De algemene rekeningen worden samengevat in een balans en een staat van kosten en

opbrengsten waarin een overzicht wordt gegeven van de opbrengsten en kosten die verband

houden met de activiteiten van het bestuur.

'l De balans

Geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en

van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Schema J6

2 De staat van opbrengsten en kosten

Hierin worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële

boekjaar opgenomen. Daarnaast bevat deze staat het overschot oftekort van het financiële boekjaar

Schema f7
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Schema f6: Balans
OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Periode: 2018

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

2018 20t7
ACTIVA

L Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

ll. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. lntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en

soortgel ijke entiteiten

3. Publiek-Private Sa menwerkingsverba nden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. Gemeenscha psgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige infrastructuur

c. lnstallaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. lnstallaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Roerende goederen

D. lmmateriële vaste activa

III. TOTAAL ACTIVA

934.883,89

6s7.142,60

237.74r,29

43.679,83

794.067,46

0,00

2.397.682,35

0,00

0,00

0,00

8.528,61'

0,00

25,71

1.243.678,34

1.168.933,07

74.74s,27

30.035,44

44.709,83

0,00

0,00

1.800.553,59

0,00

0,00

8.528,61

0,00

25,7r

0,00

o,0o

0,00

0,00

0,00

0,00

8.602,90

2.389.053,74

2.018.929,74

2.001.657,65

0,00

0,00

77.271,09

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.I24,OO

370.724,O0

0,00

0,00

3.332.366,24

t,792.O24,98

L.47t.704,O5

L.42L.440,5O

0,00

0,00

262,55

0,oo

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.320,93

370.320,93

0,00

0,00

3.044.331,93

0,00

0,00

8.602,90

ii I



Schema J6: Balans

I pRssrvn

l. Schulden

A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties

ll. Nettoactief
III. TOTAAL PASSIVA

OCMW Wortegem-Petegem 201-8

2018 20L7

376.904,00

183.658,95

160.395,46

21.038,24

0,00

139.357,22

23.253,50

0,00

0,00

Ls3.245,O4

793.245,04

0,00

0,00

0,00

793.24s,04

0,00

0,00

2,955.662,24

1.132.566,24

288.452,18

229.t20,43

199.856,81

27.454,93

0,00

172.401,a8

29.863,62

0,00

0,00

58.731,75

58.731,7s'

o,oo

0,00

0,00

s8.731,7s

0,00

0,00

2.755.879,75

3.044.331,93

ln
.tt u
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Schema f 7: Staat van opbrengsten en kosten
OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Periode: 2Ot8

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

6EcoNtouD6SD

2018 20t7

Kosten

A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afsch rijvingen, waardeverminderingen en voorzien ingen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssu bsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

ll. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. Uitzonderlijke opbrengsten

lll. Overschot of tekort van het boe

A. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort

lV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Q. Ovel 1q d!:qgeq otrgqschot of te[g{ vq4 het boekjaar

il 0

853.757,15

850.948,88

164.031,68

457.808,01

40.048,59

167.888,23

74.987,40

6.1-84,97

2.808,27

0,00

0,00

0,00

1.066.581,55

1.050.628,38

135.154,87

0,00

836.867,90

712.473,26

r23.994,64

57.687,63

20.917,98

15.953,17

0,00

933.124,79

932.528,72

183.115,45

558.755,35

54.800,76

115.846,96

74.574,57

5.435,62

1.196,07:

0,00

0,00

0,00

t.144.917,27

1.128.860,43

r24.354,20

0,00

982.440,99

854.105,26

128.335,73

16.636,81

5.428,43

16.056,84

0,00

2r2.824,40 277.r92,48
i

196.331,71

14.860,77

0,00

2I1.I92,48

0,00

0,00

21r.r92,48

799.679,50

73.r44,90

0,00

272.824,40

0,00

0,00

2L2.a24,40
l
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Schema f 7: Staat van opbrengsten en kosten
OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemsewee (W.)35 - 9790 Wortegem-Petegem

Periode: 2078

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez Lot,
2018 20L7

l. Kosten

A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afsch rijvin ge n, waa rdeverm i nde ringen en voorzien i ngen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeri ngssubsidies

ll. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssu bsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. U itzonderlijke opbrengsten

lll. Overschot of tekort van het boekjaar

A. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort

lV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Oveq !e d1age4 overschot of tekort va4 het boe$aq1

ï!L

37.048,89

37.048,89

10.878,09

20.466,64

0,00

5.704,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.67f,94

20.673,94

0,00

0,00

19.800,64

0,00

19.800,64

824,2s

49,05

0,00

0,00

42.774,66

42.774,66

14.s85,42

20.798,29

0,00

7.990,s5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00

36.620,23

36.620,23

0,00

0,00

36.559,00

0,00

36.569,00

0,00

51,23

0,00

0,00

-6.I54,43-76.374,95

-t6.374,9s

0,00

0,00

-16.374,95

0,00

0,00

-16374,95

-6.754,43

0,00
:

0,oo

-6.754,43

0,00

0,00

-6.r54,43
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Schema f 7: Staat van opbrengsten en kosten
OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemsewee (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Periode: 2018

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

lirl'rd3?i

llP- 6ê6N
2018 20t7

L

l. Kosten

A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverm inderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssu bsid ies

5. Andere operatÍonele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

ll. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten

L. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssu bsidies

b. Specifieke werkingssu bsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. Uitzonderlijke opbrengsten

.l!l. gverqqlq! qf L{oI Va n hqt leqfiq ql
A. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort

lV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

6l rt
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816.70A,26

813.899,99

153.153,59

437.34r,37

40.048,59

162.r84,O7

74.987,40

6.L84,97

2.808,27

0,00

0,00

0,00

r.o45.907,6r

7.O29.954,44

t35.L54,4'1

0,00

8r7.067,26

712.473,26

104.194,00

56.853,38

20.868,93

15.953,17

0,00

889.754,06

168.529,64

538.557,06

54.800,76

t07.856,4r

74.574,57

5.435,62

7.796,O7

0,00

0,00

0,00

1.708.297,04

r.o92.240,20

r24.354,20

0,00

945.877,99

854.105,26

9L.766,73

16.636,81

5.377,20

16.0s6,84

0,00

13950,890.

229.199,35

276.O54,45

73.L44,90

0,00

229.199,35

0,00

0,00

229.r99,35

zt-t.346,9L

202.486,14

14.860,77

0,00

2r7.346,91

0,00

0,00

2r7
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JAARREKENING 20 I8
O.C.M.W. Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 -9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

TOELICHTING

De jaarrekening wordt verduidelijkt met een toelichting.

De toelichting bij de jaarrekening bestaat minstens uit de toelichting bij de financiële nota en de
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

1 De toelichting bij de financiële nota

1.1 Verschillen tussen de rekeningcijfers en de geraamde uitgaven en

ontvangsten

Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de rekeningcijfers en de geraamde
uitgaven en ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging. (BW 2018-1)

1.2 Toelichting bij de exploitatierekening

Een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per
beleidsdomein. Schema TJl

De evolutie van de exploitatierekening. Schema TJ2

1.3 Toelichting bij de investeringsrekening

Een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van
investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële
boekjaar. Schema TJ3

De evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de
investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Schema TJ4

De stand van de kredieten per investeringsenveloppe. Schema TJ5

1.4 Fvolutie van de liquiditeitenrekening.

Schema TJ6

1.5 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en

investeringssu bsid ies.



2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Bevat de volgende drie onderdelen:

2.1 Proef- en saldibalans

2.2 Toelichting bij de balans.

Schema TJ7

Een overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels. Het betreft hier
de regels die de raad bepaald heeft voor:
o De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en

verplichtingen van het bestuur van welke aard ook.
o De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en

voorzieningen van risico's en kosten.
e De herwaarderingen.
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O.C.M.W. Wortegem-Petegem (N lS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Bepaalde schema's vergelijken kredieten van het 'initiële budget' met het 'eindbudget'. Het

onderscheid tussen beide budgetten is dat het initiële budget focust op de kredieten uit het

oorspronkelijke budget van 2018 en het eindbudget rekening houdt met de budgetwijziging zoals

goedgekeurd op 18 december 2018.

Liqu id iteitenreken ing.

Het schema J5 -" liquiditeitenrekening" berekent het resultaat op kasbasis.

Het budgettair resultaat van het boekjaar (rubriek lV verschil tussen kasstromen-uit en

kasstromen-i n) vertoont een tekort v an € 27 O.453,34.

Bij dit tekort wordt het saldo van het vorig boekjaar bijgeteld (overschot van € 1.042.716,51) om tot

het gecumuleerd budgettaire resultaat te komen (rubriek Vl) waardoor het tekort positief komt

zijnde €772.263,17.

De bestemde gelden, dit zijn gelden die het OCMW reserveert voor toekomstige uitgaven, zijn

nihil, waardoor het gecumuleerd resultaat op kasbasis (rubriek Vlll) gelijk is aan het gecumuleerd

budgettair resu ltaat (rubriek Vt).

ln vergelijking met jaarrekening 2017 ligt het gecumuleerd budgettair resultaat van 2018

€ 270.453lager.

Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het investeringsproject Processiestraat dat voorlopig met eigen

middelen wordt gefinancierd in afwachting op de effectieve opname van de lening bij de VMSW.

Tegenover de laatste budgetwijziging (eindbudget), daalt het gecumuleerd resultaat van

€ 887,621,51 naar €772.263,17. Dit is € 115.358,34 lager dan gebudgetteerd.

De verantwoording van de daling ten opzichte van de laatste budgetwijziging is:

r ln het exploitatiebudget zijn er minder uitgaven gerealiseerd'

r ln het investeringsbudget werd eveneens minder uitgegeven dan begroot.

r Bij andere kasstromen zijn de ontvangsten aanzienlijk minder dan voorzien.

6)q
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EXPLOITATIEBUDGET

UITGAVEN

Vergelijking eind budgetf aarrekening

450.000,00

400.000,00

350.000,00

300.000,00

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

00: Algemene 0l:Algemene 02: Sociale
financiering ondersteunende dienstverlening

diensten

03: Thuiszorg 04: Wonen

rEindbudget2018 lJaarrekening20LS

Realisatiegraad van de totale exploitatie-uitgaven tegenover het initieel budget is 670/o en

tegenover het eindbudget 86,55%

p,4



Uitgaven per beleidsdomein

3L,76 22,73

100: Algemene
financiering

I01:Algemene
ondersteunende diensten

r 02: Sociale
dienstverlening

103: Thuiszorg

E 04: Wonen

42,62

De totale exploitatie-uitgaven bedragen € 813.708,56 en zijn verspreid over de

versch illende beleidsdomeinen.

Bovenstaande grafieken tonen aan dat de exploitatie-uitgaven zich voornamelijk in het

beleidsdomein "sociale dienstverlening" bevinden. Ook het beleidsdomein "thuiszorg" is

niet onbelangrijk.

De voornaamste uitgaven onder BD "sociale dienstverlening" zijn de toekenning van

leeflonen en het uitkeren van allerhande financiële steun ( stookoliepremie, tussenkomst

verwarming en elektriciteit, verblijfskosten bejaarden in RVT).

Bij het BD "thuiszorg" vormen de maaltijden, klusjesdienst, poetsdienst en kosten

strijkwinkel de belangrijkste uitgaven.

1,091,80

lI
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Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen geraamde exploitatie-uitgaven en

gereal iseerde uitgaven?

BD OO: Algemene financiering:

* Er waren geen oninbaarstellingen als gevolg van insolvabiliteit.

BD Ol Algemene ondersteunende diensten:

* De pensioenen van de gewezen mandatarissen, die sinds 2017 worden

uitbetaald door PDOS en rechtstreeks genomen worden van het daarvoor

aangelegd pensioenverzekeringsfonds, worden nu ook ingeschreven in de

boekhouding zowel aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de

ontvangsten.

Dit was initieel niet voorzien in het budget(wijziging).

* Gezien de gewestelijke ontvanger vroeger op pensioen is gegaan dan

voorzien, lag de vergoeding GO lager dan de raming.

Tevens werd een tegenboeking uitgevoerd van een aanrekening uit de

oude boekhouding NOB van kosten GO 1996-2001 die vermoedelijk nooit

zullen worden opgevraagd en waardoor het beschikbaar geraamd budget

groter is geworden.

* Het informaticamateriaal en de huur van een kopieertoestel werden ten

laste genomen van de gemeente.

BD O2 Sociale dienstverlening:

+ Het recht op subsidie in kader van de Sociale Maribel is veel hoger dan

geraamd.

Vermoedelijk zal er voor 2018 geen terugbetaling moeten gebeuren als

gevolg van té weinig tewerkstelling van de Maribel-werknemers.

BD 03 Thuiszorg:

* De personeelskosten contractuelen zijn lager dan geraamd door

afwezigheden.

* De prestaties klusjesdienst zijn eveneens lager dan geraamd, is afhankelijk

van de vraag.

* Geen studenten tewerkgesteld.
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ONTVANGSTEN

Vergel ij ki ng ei nd budget/jaarrekeni ng
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Realisatiegraad van de totale exploitatie-ontvangsten tegenover het initieel budget is

87,8}o/o en tegenover het eindbudget 1OO,13o/o.

Ontvangsten per beleidsdomein

7,9L 3,29

19,07
100: Algemene

financiering

101:Algemene
ondersteunende diensten

r 02: Sociale
dienstverlening

t 03: Thuiszorg
0,62

I04: Wonen

27



De totale exploitatie-ontvangsten bedragen € 1.O53.539,64 en zijn verspreid over de

versch illende beleidsdomeinen.

Het beleidsdomein "algemene financiering" neemt een belangrijke plaats in, gevolgd door

beleidsdomein "sociale dienstverlening" en "thuiszorg".

* BD OO Algemene financiering: gemeentefonds, gemeentelijke werkingstoelage en

de regularisatiepremie voor het ex-gesco-personeel.

De gemeentelijke bijdrage bedroeg in2017 nog € 716.400.

ln 2018 werd de gemeentelijke bijdrage met bijna 20% verminderd tot een

dotatie van € 575.168.

* BD 02 Sociale dienstverlening: Federale toelage Fedasil voor LOt, toelagen van de

POD Maatschappelijke lntegratie voor het leefloon, toelagen vanwege het federaal

verwarmingsfonds, toelagen vanwege het hulpfonds gas en elektriciteit.

* BD 03 Thuiszorg:verkoop thuis bezorgde maaltijden, ontvangsten klusjesdienst, en

poetsdienst.
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1. INVESTERINGEN

UITGAVEN

1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00
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500.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

Uitgaven per beleidsdomein

Ol:Algemene 02: Sociale

ondersteunende dienstverlening

diensten

OO: Algemene

financiering

04: Wonen

a Eindbudget 2O18 ; Jaarrekening 2O18

Uitgaven per beleidsdomein

01:Algemene

ondersteunende

diensten

02: Sociale

dienstverlening

1o/o

04: Wonen

960/o

Realisatiegraad van de totale investeringsuitgaven tegenover het initieel budget is 54,92o/o

en tegenover het eindbudget 49,53yo.

De grafieken tonen aan dat het beleidsdomein "wonen" de grootste uitgaven heeft. Dit

heeft te maken met het project sociale woningbouw Processiestraat.

90
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Belangrijkste verschillen tussen de geraamde investeringsuitgaven en gerealiseerde

uitgaven:

{l; Beleidsdomein O2 Sociale dienstverlening:het meubilair voor in het OC Rozenhof

wordt pas in 2019 geleverd en betaald. Het transactiekrediet wordt overgedragen

naar 2019.

* Beleidsdomein O4 Wonen: Minder uitgegeven dan begroot, wat integraal te wijten

is aan de bouwwerken sociale woningbouw Processiestraat.

De werken zijn in februari 2018 gestart en zullen vermoedelijk af zijn medio 2O19.

De uitgave in 2018 werd geraamd op € 1.252.558,89 waarvan € 613.852,39 in 2018

werd gerealiseerd.

Het niet-opgebruikt transactiekrediet wordt overgedragen naar 2019.

Voor de financiering van het project sociale woningbouw werd een

voonrvaardelijke lening van maximum € 1.093.564 toegekend door de VMSW.

Daarvan is er al €"193.246 opgenomen , € 58.731,75 in 2015 voor de aankoop van de

grond en € 134.513,29 in 2018 voor de bouwwerken.

De volledige opname volgt na de voorlopige oplevering vermoedelijk medio 2O19.

De voorwaardelijke lening zal dan omgezet worden in een effectieve lening met

jaarlijkse terugbetalingen.

ONTVANGSTEN

Nihil

3$



Tot slot de autofinancieringsmarge. De AFM gaat na of het bestuur in staat is om via de

exploitatie op een structurele wijze de bestaande leningslasten (aflossingen en intresten)

te dragen.

Op 31 december 2018 is de leningslast nihil, waardoor de AFM gelijk is aan het

exploitatiesaldo zijnde € 239.831,08.

Dit geeft aan dat er meer dan voldoende ruimte is om de voorwaardelijke lening van

VMSW voor de bouw van sociale woningen in de Processiestraat om te zetten in een

effectieve lening.
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Exploitatierekening per beleidsdomein (TI1)
,f1tw,y"* Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Wa 35 - 9790

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

a\s

Code

7300

73A7

73O2/9

73t19

7400

740L

74O2/4

74OS/9

748
742/7

75

794

8.899,51
6.A91,24
4.465,66

0,00

0,00

0,00

1.625,58

2.8O8,27
0,00

728.068,3L
725.157,05

12.278,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712.873,26

7n.473,26

37.000,00

258.393,90
258.393,90

64.772,50

t94.28L,40

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

83.340,67
83.340,67
82.238,68

0,00

L4.677,O9
t4.677,09

7.963,73

0,00

0,00

4.4t5,12
2.298,24

0,00
0,00

34.635,53
34.635,53
33.535,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

813.708,56
810.900,29

164.031,68

457.808,01

167.888,23

14.987,40

6.184,97

2.808,27
0,00

1.053.539,64
1.050.628,38

135.154,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836.867,90

712.873,26

37.000,00

575.168,00

too.705,26

L23.994,64

57.687,63

20.917,98

2.917,26
0,00

00: Algemene
financiering

0L: Algemene en

ondersteunende
diensten

t84.92L,5t
L84.92I,57

63.972,05

!79.107,26

0,00

0,00

r.842,20

0,00
0,00

6.54L,72
6.547,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.54t,72

0,00
0,00

02; Sociale
dienstverlening

345.816,55
346.816,5s

23.517,74

744.41"'9,35

167.888,23

LO.572,28

418,9s

0,00
0,00

200.953,41
200.953,41

7.702,16

0,00

t23.994,64

57.687,63

12.168,98

0,00
0,00

03: Thuiszorg 04: Wonen

l. Uitgaven
A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ll. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies

1. cemeente- of provinciefonds

2. cemeentelijke of provlnciale bijdrage

3. Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar

6011

62

648

649

640/7

55

694

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.994,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00575.168,00

100.705,26

0,00

0,00

5,29

2.9L1-,26

0,00

1.101,99 i

0,00
0,00

1.

0,00
0,00





Evolutie van de exploitatierekening (TfZ)

{íí/wtg.*^*

Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

l. Uitgaven
A. Operationele uitgaven

1.. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ll. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes
a, Aanvullende belastingen

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies

1. Gemeente- of provinciefonds

2. cemeentelijke of provinciale bijdrage

3. Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekiaar

Jaa11e! 20L8 , Ja3trye!2O17'_
813.708,56 878.924,03
810.900,29 877.727,96
154.031,68 183.115,45

457.808,01 558.755,35

t67.888,23 115.846,96

L4.987,40 1.4.574,57

6.184,97 5.435,62

2.808,27 7.796,07
0,00 0,00

1.053.539,64 1.130.196,45
1.050.628,38 1.128.860,43

t35.754,87 124.354,20

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836.857,90
772.873,26

37.000,00

575.158,00

100.705,26

t23.994,64

0,00

Cod e

7300

7301

73O219

73r/9

7400

7407

74o2/4

74Os19

748
742/7

75

794

57.687,63

20.9L7,98

2.9t1,26
0,00:

I

Jaarrek. 2016

60lt
62

648

649

64017

65
694

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982.440,99

854.105,26

37.000,00

715.400,00

100.705,26

128.33s,73

16.636,81

5.428,43

1.336,02
0,0!

839.77L,78
838.543,02

t92.837,50

536.rLg,74

79.t44,63

15.617,87

14.824,28

1.168,76
0,00

L.O62.82L,59
1.061.159,92

t22.248,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920.536,r2
701.008,00

37.000,00

564.008,00

70

0,00

2r9.528,12

8.182,88

10.L92,t6

\.66L,67
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Investeringsverrichtingen per beleidsdomein [TI3)
{íítw|.**^ Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Wa 35 - 9790 Wo m

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Deel l-: UITGAVEN

l. lnvesteringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. lnvesteringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
lll. lnvesteringen in immateriële vaste activa
lV. Toegestane invegteringssubsidies

Code Totaal

280
287

282
283

284/8

01: Algemene en 02: Sociale

ondersteunende dienstverlening
diensten

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

04: Wonen

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

644.797,7L
644.797,7!
623.208,85

0,00

21.588,86

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.041,16
8.041,16
8.041,16

0,00

0,00

0,00

0,00

6L5.t67,69
615.167,69

675.t67,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2t

2

22O/3-229

.588,86
21.588,86

1.588,86

0,00

0,00224/8
23/4

25

27

26014

26sls

2906
2L

664

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Ë,\s

tsb

lnvesteringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

OCMW Wortegem-Petegem

l. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

01: Algemene en

ondersteunende
diensten

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

04: WonenTotaalCodeDeel 2: ONTVANGSTEN

0,00

0,00

282

0,00

0,00

0,00

0,00

02: Sociale

dienstverlening

0,00280
281

2018



E. Andere financiële vaste activa
ll. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

lll. Verkoop van immateriële vaste activa
lV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00
0,00

0,00

0,00

01,:Algemene en

ondersteunende
diensten 

.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,oo
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

04: WonenTotaalCode

224/8
23/4

25

27

284/8

Deel 2: ONTVANGSTEN

220/3-229

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

O,O0

0,00

02: Sociale

dienstverlening

0,00
0,00

0,00
0,00

260/4
26s/s

776

2L

150-180-
49sLl2

€JÏ

lnvesteringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

OCMW Wortegem-Petegem

2018



Evolutie van de investeringsverrichtingen (Tfa)

{írt ffiIil{filWrhlwll

Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

i.t::

l. lnvesteringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijk sa menwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
lll. lnvesteringen in immateriële vaste activa

Jaarrek. 201-8Deel 1: UITGAVEN Code

131,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

280
28r

2.

Jaarrek.2Ol7 Jaarrek.2016

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.602,90
0,00
0,00

282
283

28418

0,00
0,00

8.602,90
2.131,53
2.13r,s3

0,00
0,00
0,00

363.322,09
363322,09

363.322,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6M.197,7L
644.797,7I

623.208,85

0,00

21.588,86

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

22O/3-229

224/8
23/4
25

27

260/4
26sle

2906
2t
a6L

l. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. I ntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

ll. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

lll. Verkoop van immateriële vaste activa
lV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Jaarrek. 2016Deel 2: ONTVANGSTEN

280
28L

25

27

0,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Jaarrek.2Ot7

0,00
0,00
0,00

282
283

284/8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22O13-229

224/8

23/4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

260/4
265/9

776

2t
150-180-
49sLl2

Code Jaarrek.2018

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

$6





Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (Tf 5)

4írtww*

35 - 9790Wa

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Aan- Verbintenis-
rekeningen krediet min

aan-

Ontvangslg1

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

o,o9

_ 0,00

- 
o.oQ

0,00

15_1q95r51

0,00

Verbintenis-
krediet

I

_ __o,qq

0,00 18.000,00

, o,7Q

0,00

439.12

75 0,00

0,00 _ q,00j

€ás
d





Evolutie van de liquiditeitenrekening (T16)

frww'*
Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2. Overige

ll. lnvesteringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

lll. Andere (B-A)

B. Ontvangsten

239.831,08
813.708,56

1.053.s39,64
575.168,00

478.37t,64

-644.797,7L
644.797,71

0,00
134.513,29
134.513,29

L.l4.5L3!29

25t.2t2,42
878.924,03

1.130.196,45
716.400,00

473.796,45

-1o.734,43

ro.734,43
0,00
0,00
0,00

223.LOg,8t
839.717,78

7.062.827,59
564.008,00

398.813,59

-3L3.322,09
363.322,O9

50.000,00
0,00
0,00

Code

7 O-7 4O0 -7 4O2 / 9 -'1 42 / a-7 5

L7Ll4 0,001

60ls-694

701794

7401

21.12A-2906-664

7SO-77 6- 18O -2! 2a- 495L | 2

Resultaat op kasbasis

l. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2018 .laarrekening 2017 Jaarrekening 2016

1.. Op te nemen leningen eqleaq4gl

Gesumqleerde budgetlalreiesultaat voric bgel(jaêI LO42.1lL6,5t 392-L78,52_v.

_Bertemde gelden
l. Exploitatie

ACT-1: BESTEMDE GELDEN

2018 2017 2016

0,00 o,oQ

0,00

0,0!

0,00

Totalen 0,00 0,00

$8
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Overzicht werkings- en investeringssubsidies per
beleidsveld
Periode: 2018

OCMW Wortegem-Petegem (NlS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

i,ií iidÍ!

Beleidsveld en registraties

0900: Sociale bijstand

Bijdrage kosten sociale kruidenier De Kaba - 01/01 /2017-3I/t2l2ol8

crisis 1 KW 2018 + afrek 2017

crisÍs 2 KW 2018

crisis 3 KW 2018

crisis 4 KW 2018

0905: Dienst voor juridische informatie en advies

1kw/2018: Bijdrage werkingskosten dienst schuldbemiddeling

2kw/2018:Biidrage weÍkingskosten dienst schuldbemiddeling

3kw/2018:Bi.idrage werkíngskosten dienst schuldbemiddeling

4kw/2018: Bijdrage werkingskosten dienst schuld bemiddeling

eindaÍrekening schuldbemiddeling werkings.iaar 2017

eindaf rekening schuldbemiddeling werkingsjaar 2018

0930: Sociale huisvesting

lkw/20],8: Pro-Actieve-Politiezone Vl. Ardennen (0.45€ x 6.398 inw. x 3/12)

2kw /20L8: Pro-Actievê-Politiezone Vl. Ardennen

3kw/2018: Pro-Actieve-Polit:ezone Vl. Ardennen

4kw / 201"8: Pro-Actíeve-Politiezone Vl. Ardennen

aandeel bijdrage RSVK 2018

Werkingssubsidie lnvesteringssubsidie Totaal

5.892,76

2.407,68

L.325,74

779,78

719,78

719,78

4.679,52

804,88

804,88

804,88

804,88

849,28

670,72

4.475,12

719,78

719,78

7!9,74

719,78

1.535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.892,76

2.407,68

7.325,74

719,78

779,78

779,78

4.679,s2

804,88

804,88

804,88

804,88

849,28

6to,72

4.4t5,12

779,78

7L9,74

7L9,74

7L9,74

1.535,00

$9
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360" snciaal

Proef- en saldibalans
OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg (W.)35 - 9790 Wortegem-Petegem
Ondernemin gsnr.: 0212.343. 39 1

rh

Jaar
Periode
lnvoerdatum
Rekeningnummer
Totaliseer
Mutatie
Met eindejaarsboekingen
Kostenplaatsen
Budgeftaire entiteit

0320000

032 1 000

0330000

0331000

0920000

0930000

1 090000

1400000

1 500500

1 500509

I 500600

1 500609

I 740000

2201000

221 0000

2210009

2210500

2210507

2210509

2219900

2219909

2400000

2400009

2410100

2410109

2420000

2420009

2018

Openingsperiode - AÍsluitingsperiode

alle

niets

standaard

nee

alle

OCMW

ALGEMENE REKENING

Borgstellingen aannemers

Hypotheken sociale dienst

Borgstellingen aannemers

Hypotheken sociale dienst

Pensioenfonds Belfius

Pensioenfonds Belfius

Saldo beginbalans

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van gemeente

lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal KT van gemeente: verrekening

lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering KT andere

lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen

Overige leningen

Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrivingen

Woongelegenheden voor particulieren - gemeenschapsgoederen

Woongelegenheden voor particulieren - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Woongelegenheden voor particulieren - gemeenschapsgoed - Geboekte afschruvingen

Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen

Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Meubilair - gemeenschapsgoederen

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte afschrijvingen

lnformati€materieel - gemeenschapsgoederen

lnformaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen

Totaal D

€ 62.05s,00

€ 80.000,00

€ 8.805,00

€ 0,00

€ 194.368,86

€ 1,01

€ 39.392,13

€ 16.374,95

€ 0,00

€ 25.257 ,27

€ 0,00

€ 87 .2't7 ,82

€ 0,00

€ 410.782,32

€ 1.019.103,63

€ 0,00

€ 473.001,89

€ 659.267,r0

€ 0,00

€ 12.182,90

€ 0,00

€ 64.106,29

€ 0,00

€ 9.129,80

€ 0,00

€4.319,42
€ 0,00

Totaal C Debetsaldo
€ 53.250,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 194.367,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.257,27

€ 0,00

€87.217,82

€ 0,00

€ 410.782,32

€ 1.019.103,63

€ 0,00

€ 464.960,73

€ 656.636,50

€ 0,00

€ 12.182,90

€ 0,00

€ 64.106,29

€ 0,00

€ 9.'129,80

€ 0,00

€ 4.319,42

€ 0,00

Creditsalclo
€ 0,00

€ 0,00

€ 53.250,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 194.367,85

€ 1.292.67',t,67

€ 1.269.238,11

€37.634,79

€ 0,00

€ 468.592,76

€ 0,00

€ 193.245,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 513.124,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 44.469,39

€ 0,00

€ 4.414,69

€ 0,00

€ 64.106,29

€ 0,00

€ 9.129,80

€ 0,00

€ 4.319,42

€ 8.805,00

€ 0,00

€ 62.055,00

€ 80.000,00

€ 1,01

€ 194.368,86

€ 1.332.063,80

€ 1 .285.613,06

€37.634,79

€ 0,00

€ 468.592,76

€ 0,00

€ 193.245,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 513.124,35

€ 8.041,16

€ 2.630,60

€ 44.469,39

€ 0,00

€4.414,69

€ 0,00

€ 64.106,29

€ 0,00

€ 9.'129,80

€ 0,00

€ 4.319,42Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel ge - Geboekte afschrijvingen



Fb
lEÀ

Proef- en saldibalans

ALGEMENE REKENING
2430000 Rollendmaterieel-gemeenschapsgoederen

2430009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte afschrijvingen

2600000 ïerreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa

2621000 Gebouwen - overige materiële vaste activa

2621009 Gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen

2751000 Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed

2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW
2840000 Andereaandelen-aanschaffingswaarde

4000000 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

4070000 WeÍkingsvorderingen uitruiltransaclies-dubieuzedebiteuren
4O9O0OO Werkingsvorderingen uit ruiliransacties - geboekte waardeverminderingen (-)

4143800 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties

4151000 Vorderingenwegensinvesteringssubsidies

4153100 Vorderingengesco-toelage

4153800 Vorderingen gemeentelijketoelagewerkingskosten

4153810 VorderingengemeenteÍonds

4153815 Vorderingenstookoliefonds

415g820 Vorderingensubsidiesleefloon

4153830 Vorderingen wegens werkingssubsidies socio-culturele pariicipatie

4153840 Vorderingen wet 2 april 1965

4153845 Vorderingenfedasil

4153850 Vorderingenwegensenergiesubsidies

4153860 Vorderingenwegensspecifiekewerkingssubsidiesgemeente

4153870 Vorderingenwegenshuisvesting

4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

4400000 Leveranciers

4440000 Te ontvangen facturen

4453000 Vervallen kapitaalaflossingenenvervallen intrestaan kredietinstellingen

4493300 BorgtochtenRozenhoÍ

4493310 BorgtochtenRozenhofALFA

4493400 Borgtochtendoorgangswoning

4530000 lngehoudenvoorheÍÍing

4540000 RijksdienstvoorSocialeZekerheid
4550000 Bezoldigingen - netto

4610000 Voozieningenvoorvakantiegeld

4760000 Andere te betalen belastingen en taksen

4810000 Werkingsschulden inzake sociale dienstveriening OCMW

4820500 Onivangenvoorschottenenterugbetalingen subsidies

4820600 Ontvangen voorschotten en trb subs energie

4890000 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties

4990000 Wachtrekeningen

4990100 WachtrekeningeninhoudingMC

2018

Totaal D

Ê.33.522,86

€ 0,00

€ 370.124,OO

€87.22A,O7

€ 0,00

€ 1,00

€ 25,71

€ 8.602,90

€284.177,73

€ 4.264,21

€ 1.303,67

€ 139,20

€2.808,27
€ 100.705,26

€ í.886.123,00

€ 37.000,00

€22.568,70

€ 89.929,93

€2.'198,44

€ 1.201 ,73

€26.552,76

€82.753,05

€ 1.500,00

€ 1.375,00

€23.499,67
€ í34.s13,29

€ 1 .001.887,73

Ê7.740,00
€4.OO4,34

€2.525,O0

€ 0,00

€ 90,00

€.69.302,77

€ 303.609,40

€276.s38,67

€ 33.016,80

€3.776,29

€ 182.530,01

€22,50

€ 4't5,24

€29.305,23

€ 105.359,74

€ 6.056,22

Totaal C
€ 0,00

€ 16.251,77

€ 0,00

€ 0,00

€87.228,07

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€240.497,90

€ 4.264,21

€ 1.303,67

€ 139,20

Ê2.808,27
€ 100.705,26

€ 1.730.676,34

€ 37.000,00

€ 18.928,42

€ 71.649,38

€ 1.446,94

€ 1.398,58

€22.628,08

€74.407,71

€ 1.500,00

€ 1.350,00

€'19.655,37

€ 134.513,29

€ 1.067.514,59

€ 28.446,35

€ 4.OO4,34

€.3.725,00

€ 1.800,00

€ 90,00

€ 79.329,65

€ 343.632,69

€276.512,5',1

€ 54.055,04

€7.772,91

€ 200.671,89

€22,50

€ 415,24

€ 30.430,23

€ 105.359,74

€ 6.056,22

Debetsaldo
€33.522,86

€ 0,00

€370.124,OO

€ 87.228,07

€ 0,00

€ 1,00

€25,71

€ 8.602,90

€ 43.679,83

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 155.446,66

€ 0,00

€ 3.640,28

€ 18.280,55

€ 751,50

€ 0,00

€ 3.924,68

€ 8.345,34

€ 0,00

€25,00

€ 3.844,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€26,16

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo
€ 0,00

€ 16.251,77

€ 0,00

€ 0,00

€87.228,07

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 196,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 65.626,86

€ 20.706,35

€ 0,00

€ í.200,00

€ 1.800,00

€ 0,00

€ 10.026,88

€.40.023,29

€ 0,00

€ 21.O3A,24

€ 3.996,62

€ í8.141,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.125,00

€ 0,00

€ 0,00



Proef- en saldibalans

ALGEMENE REKENING

.611 1000

6112010

6112020

61 I 3000

6121010

6121020

6121030

6121 035

6121 050

6121 060

61 301 00

61301 10

61 30120

61 301 30

61 30140

61 30200

61 3021 0

61 30300

61 3031 0

61 30320

61 30400

61 30500

61401 00

6140200

Dubbele betalingen diensten

RSZPPO ambtshalve inhoudingen

Betaling in uitvoering

Wachtrekeningen TWE voorschot subsidies

Wachtrekening thuisd iensten

Wachtrekeningen Conversie

Termijndeposito's - nominale waarde

Belfius zichtrekeningen

Betalingen in uitvoering R/C

Zichtrekeningen andere dan Belfius

Kredietinstellingen

Kassen

Fictieve kasrekenig

lnterne overboekingen

I nterne overboekingen scharnierrekening

Aankoop maaltijden

Huur en huurlasten gebouwen

Onderhoud- en herstelkosten van gebouwen

Elektriciteit

Gas

Stookolie

BrandstoÍ voertuigen

Water

Verzekering BA, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen - bestuur

Verzekering gebouwen

Verzekering voertuigen

Omniumverzekering dienstverplaatsingen

VeÍzekering roerende goederen (kunsiwerken, pc's)

Verzekering adviesraden en vrijwilligers

Huur en onderhoud bureaumateriaal en -meubilair

Huur en onderhoud veiligheidssysteem

Huur en onderhoud website

Huur en onderhoud informaticamateriaal

Onderhoud- en herstelkosten rollend materiaal

Kabel-, ry- en lntemetaansluiting

Telefoon

Boeken, documentatie en abonnementen

Drukwerk

Bureelbenodigdheden

Diverse huis- en keukenbenodigdheden eigên gebruik

Diverse andere kosten

Andere vergoedingen dienstverplaatsingen

Werkkledij

2018

è
èg

49901 I 0

4991 020

4992000

4996000

4999500

4999999

53001 1 0

55001 1 0

55001 1 2

55001 20

5501 300

sTooooo

570000í

580oooo

580000 1

60oo1 oo

61 001 00

61 031 00

,61 1OO0O

Totaal D

€ 145,73

€ 155.289,77

€ 598.673,94

€ 1.125,00

€ 52.041,69

€ 1 11 .508,48

€ 808.051,51

€ 2.586.132,15

€ 598.673,94

€ 420,49

€2,40

€ 181.633,62

€ 25.190,99

€7AO.8A7,2'l

€ 380.314,46

€ 15.251,41

€ 12.775,35

€ 5.200,45

€ 9.598,10

€ 1.074,49

€ 4.935,1 I
€ 341,02

€ 5.279,15

€ 572,43

€2.762,31

€748,49

€ 616,87

€ 103,79

€.519,24

Ê 2.081,87

€.4A7 ,27

€ 1.585,10

€ 13.613,79

€ 127,82

€ 1.523,62

€ 3.495,45

€ 4.302,79

€ 1.038,76

€ 1 .186,48

€ 580,57

€ 2.133,39

€ 95,00

€724,62

Totaal C

€ 145,73

€ 155.289,77

€ 598.673,94

€ 1.125,00

€ 52.041,69

€ í I 1.508,48

€ 657.969,49

€ 2.039.494,46

€ 598.673,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 181.633,62

€ 25.190,99

€780.887,21

€ 380.314,46

€ 0,00

€2.094,54

€ 45,38

€ 5.628,58

€ 330,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,03

€ 8,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 813,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,10

€ 0,00

€ 137,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ê 501,42

€ 0,00

€ 0,00

Debetsaldo
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.082,02

€ 546.637,69

€ 0,00

€ 420,49

€2,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.251,41

€ 10.680,81

€ 5.155,07

€ 3.969,52

€ 743,86

€ 4.935,18

€ 341,02

€ 5.279,12

€ 564,43

€2.762,31

€748,49

€ 616,87

€ 103,79

€ 519,24

€ 1.268,1 1

€ 487,27

€ 1.585,10

€ 13.6í3,79

€ 127,82

€ 1.448,52

€ 3.495,45

€ 4.165,79

€ 1.038,76

€ 1.186,48

€ 580,57

€ 1.631,97

€ 95,00

€724,62

Creditsaldo
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Proef- en saldibaians

ALGEMENE REKENING
6140300 Kostenvooropleidingpersoneel

6140310 Kosten voor opleiding mandatarissen

6140400 Kosten voor inrlchten examens

6140600 Externedienstpersoneelsbegeleiding(lcarus)

6140800 Sociaalsecretariaat

6'í408í0 Administratiekosten maaltijdcheques

6140820 Administratiekosten2epensioenpijler

6150200 LidmaatschapWSG

615021 0 Lidmaatschap WOS
6150330 LidmaatschapTaxistop(belauto)

6155100 Onderhoud- en herstelkosten groene ruimtes

6 l 60í 1 0 Erelonen en vergoedingen voor expertises

6160í30 Erelonenadvocaten

6160140 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens, ... (billijke vergoeding)

6160150 Vergoedingvriwilligers

6160400 Prestaties van derden voor klusjesdienst

6160450 Prestaiies van poetsdienst voor diensten intern

6í60600 Kosien financieel beheer

6170000 VergoedinggewestelÍkontvanger

6200000 Wedden van mandatarissen

6200100 Presentiegeldenvanmandatarissen

6201000 Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel

6202000 Bezoldigingencontractuelen

6205000 Bezoldigingenart.605T

62'11000 Werkgeversbijdragenvastbenoemdpersoneel

6212000 Werkgeversbijdragencontractuelen

6212100 SolidaÍiteitsbijdrage2epensioenpijlercontractuelen

6215000 Werkgeversbijdragenart.605T

6219000 Subsidies Sociale Maribel G)

6222100 Bijdrage2epensioenpijlercontractuelen
6230100 Maaltijdscheques

6231200 Kosten verplaatsing van en naar hetwerk

6232100 VeÍzekeringarbeidsongevallen

6232200 Verzekering BA - personeel

6233000 Hospitalisatieverzekering

6233í00 ExternepreventiedienstSecurex

6233200 Gemeenschappelijkesocialedienst

6233300 Bijdragevakbondspremies

6240100 Pensioenenpolitiekpersoneel

6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa

6341000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming C)

6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging

6361000 Voozieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming C)

Totaal D

€ 849,35

€ 80,00

€ 7 .719,38

€ 4.767 .O8

€ 4.357 ,75

€270,04

€ 18,85

€ 2.109,92

€ 475,00

€ 469,51

€ 817 ,04

€ 810,00

€. 1.878,52

€ 221,94

€ 1.714,11

€ 40.456,37

€ 5.839,04

€ 184,56

€ 20.658,66

€34.724,43
€ 13.650,00

€ 98.850,88

€ 212.493,55

€ 5.962,02

€ 40.318,87

€ 56.544,83

€ 347 ,74

€ 1.720,30

€ 5.083,76

€ 3.903,81

€ 12.489,74

€ 152,34

€ 4.359,61

€ 1.389,31

€7.364,44

€2.444,33

€ 428,28

€ 605,15

€ 4.040,00

€ 47 .768,95

€ 0,00

€ 26.600,'11

€ 0,00

Totaal C
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,10

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 408,52

€ 0,00

€ 3.700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€o,41
€a.676,78

€ 43,64

€ 0,00

€ 1.702,96

€ 1.084,09

€ 0,00

€623,44

€ 318,54

€ 1,92

€o,27
€ 40.333,76

€21,57
€ 43,21

€ 0,01

€ í.081,75

€ 39,53

€ 3.375,62

€ 395,07

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ '1.303,67

€ 26.600,'11

€ 6.416,69

Debetsaldo
€ 849,35

€ 80,00

€ 7 .7 19,38

€ 4.767 ,OA

€ 4.357 ,75

€ 270,04

€ í8,75

€2.109,92

€ 475,00

€ 469,51

€.408,52

€ 810,00

€ 0,00

€ 221,94

€ 1.714,11

€ 40.456,37

€ 5.839,04

€ í84,15

€ 11.981,88

€ 34.680,79

€ 13.650,00

€ 97 .147 ,92

€ 211.409,46

€.5.962,02

€ 39.695,43

€ 56.226,29

€345,82

€. 1.720.03

€ 0,00

€ 3.882,24

€ 12.446,53

€ 152,33

€3.277,86
€ 1.349,78

€ 3.988,82

€2.049,26

€ 428,28

€ 605,1 5

€ 4.040,00

€ 47.768,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2018

Creditsaldo
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.821 ,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.250,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.303,67

€ 0,00

€ 6.416,69



Proef- en saldibalans

ALGEMENE REKENING
6401010 RoerendevooÍheffing

640101 1 Roerende voorheÍfing jachtrecht

6409201 Onroerendevoorheffing

6409202 Belastingen polders en wateringen

6420000 MindeÍwaardeop realisatievanwerkingsvorderingen

Totaal D

€ 30,90

€ 54,65

€ 4.569,98

€ 40,60

€ 175,00

€ 1.802,89

€ 45,00

€220,O0

€ 75.671,55

€3.421,47

€ 5.419,00

€ 419,88

€ 59.461,89

€ 643,30

€ 1.500,00

€ 1.254,82

€ 170,00

€ 844,55

€ 20.031,06

€ 0,00

€ 387,80

€ 1.572,15

€ 975,00

€ 1.297,50

€ 10.683,22

€ 5.661,30

€ 2.653,40

€ 3.485,08

€2.879,12

€ 1.536,00

€ 4.679,52

€2.407,68

€ 2.808,27

€ 229.199,35

€ 0,00

€21.471,58

€ 0,00

€ 0,00

€3.293,17
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.310.930,00

Totaal C
€ 0,00

€ 0,00

€ 573,36

€ 0,00

€ 17s,00

€ s,69

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 450,00

€ 0,00

€21.823,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 415,24

€ 0,00

€22,50

€225,00

€ 0,00

€ 0,00

€'1.218,00

€ 25,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.155,10

€ 73.855,59

€ 125,00

€ 182,18

€ 65.537 ,71

€225,00
€ 5.839,04

€ 37.000,00

€ 1.886.098,00

Debetsaldo
€ 30,90

€ 54,65

€ 3.996,62

€ 40,60

€ 0,00

€ 1.797 ,20

€ 45,00

€ 220,00

€ 75.671,55

€ 3.421,47

€ 4.969,00

€ 419,88

€ 37.637,97

€ 643,30

€ 1.500,00

c 1.254,82

€ 170,00

€ 844,55

€ 20.031,06

€ 0,00

€ 387,80

€ 1.549,65

€ 750,00

€ 1.297,50

€ 10.683,22

€ 4.443,30

€2.628,40

€ 3.485,08

Ê2.879,12

€ 1.536,00

€ 4.679,52

€2.407,68

Ê2.808,27

€ 229.199,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2018

CÍeditsaldo
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 415,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.155,10

€ 52.3A4,O1

€ 125,00

€.182,18

€ 62.244,54

€225,OO

€ 5.839,04

€ 37.000,00

€ 575.168,00

64301 00

64301 '10

64701 00

6480000

6481 01 0

6481 020

6481110

6481't20

648 I 300

6481400

6481410

644Á20
6481450

6481 51 0

6481520

648í 530

64816í0
6481 620

64821 00

6482200

6442750

Receptie. en representatiekosten

Boeten

Procedure- en vervolgingskosten

Leefloon

Steun in speciën

B[drage in de huur en huurwaarborgen

Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering

Verblijfskosten bejaarden in rusthuis

Bijdrage in medische kosten

Huurpremie (reglement)

lnstallatiepremie

Voorschotten op huursubisdie

Kosten opvang in kader van convenant crisisopvang

Stookoliefonds

Steun in kader van minimale gaslevering

Sieun in kader hulpfonds gas en elektriciteit

Kosten participatie en sociale aclivering

Kosten sportieve participatie

Steun in natura

Tussenkomst verwarming en elektriciteit

Kosten aan bewoners LOI

Medische kosten toegewezen asielzoekers (wet 2 april I 965)

Samenwerkin gsverband crisisopvan gnetwerk

Samenwerkingsverband pro-actieve woonbegeleiding

Samenwerkingsverband sociaal verhuurkantoor

Samenwerkingsverband schuldbemiddeling

Samenwerkingsverband Sociale Kruidenier De Kaba

lntresten leningen VMSW

Over te dragen overschot van het boekjaar

Verkoop maaltijden

Verhuringen van onroerende goederen

Gebruiksvergoeding gemeenschapslokalen

Opbrengsten uii jachtrecht

Rechtstreekse prestaties

Prestaties geleverd voor indicatiestellingen

DoorÍekening personeelskost aan andere diensten intern

Gemeentefonds

Gemeentelrjke toelage aan OCMW

Éà-
tsÈ.

6482800

6499000

6499001

6499002

649901 0

64991 1 o

osootzo

6930000

70001 00

7011100

7011150

7012000

7021000

7022000

7030700

740001 0

7401 000
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Proef- en saldibalans

ALGEMENE REKENING
7402300 Regularisatiepremieex-contingentgesco's

7408000 Subsidieleefloon

7408010 Subsidie leefloon art.6057
7408020 Subsidieleefloon personeelsomkadering

7404025 Bijzondere toelage GPMI

7408120 Bijdragen hogere overheden voorwerkingsuitgaven Tegemoetkoming FOD huurwaarborg

74OA41O Subsidieinstallatiepremie

7408420 Vlaamsehuursubsidie

7408510 SubsidiestookolieÍonds

7408530 Hulpfonds gas & elektriciteit/ steun cliënt

7408531 Hulpfonds gas & elektriciteit / personeelskost

7408610 Subsidie participatie en sociale activering

7408620 Subsidiesportievepadicipatie
7408750 Subsidielokaalopvanginitiatief
7408800 Subsidie medische kosten toegewezen asielzoeker

742OOOO MeeMaarde op de realisatie van operationele vorderingen

7440100 Pensioenbijdragevan mandatarissen

7450900 Werknemersbijdragemaaltijdcheques

7460000 Schadevergoedingen

7460200 Schadevergoedingenverzekeringenalgemeen

7470200 Onttrekking aan het pensioenfonds

7479990 Diverseoperationeleopbrengsten

7480000 Recuperatie leefloon van begunstigde

7481010 Recuperatie steun in speciën

7481020 Recuperatie steun in huur en huunaraarborgen

748112o RecuperatieveólijÍskosten bejaarden in rusthuis

7481300 Recuperatiemedischekosten

7481450 Recuperatie voor verblijf in crisisopvang van cliënt

74822OO Recuperatie steun veÍwarming en elektriciteit

7482700 Recuperatiegesubsidieerdesteunasielzoekers

7482710 Recuperatie eigen aandeel medische kosten asielzoekers

7510000 Opbrengsten uit vlottende activa

7530000 ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

7531000 lntrestsubsidiesVMSW

7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar

TOTAAL

2018

Totaal D

€ 0,00

€ 17.833,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 375,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 28.951 ,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 44,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 52,28

€ 0,00

€ 535,46

€ 1.í76,00

€ 6.741 ,O4

€ 381,87

€ 0,00

€ 70,00

€ 0,00

€22,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.279.329,18

Totaal C
€ 100.705,26

€ 55.541,16

€ 5.843,79

€ 4.519,88

€ 3.970,77

€225,OO

€ 1.254,82

€ 170,00

€ 20.031,06

€ 387,80

€ 56.633,28

€ 1.503,00

€ 750,00

€ 19.739,64

€628,75

€ 5,29

€2.273,91

€ 1.900,96

€ 57,00

€'1.100,00

€ 4.040,00

€ '1 1 .593,10

€'1o.219,67

€6.210,26

€ 6.892,00

€ 38.431 ,1 1

€ 392,29

€ 2.648,00

€ 350,00

€ 139,20

€ 1.331,47

€ 102,99
' 

€ 13.04í,91

€2.808.27
€ 16.374,95

€ 17.279.329,18

Debetsaldo
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.644.239,55

Creditsaldo
€ 100.705,26

€37.707,90

€ 5.843,79

€ 4.519,88

€ 3.970,77

€ 0,00

€ 1.254,82

€ 170,00

€ 20.031,06

€ 387,80

€ 27.68'1,83

€ 1.503,00

€ 750,00

€ 19.739,64

€ 584,15

€ 5,29

€ 2.273,91

€ 1.900,96

€ 57,00

€ 1.100,00

€ 4.040,00

€ 11.540,A2

€ 10.219,67

€ 5.674,80

€ 5.716,00

€ 31.690,07

€ 10,42

€ 2.648,00

€ 280,00

€ 139,20

ê 1.309,47

€ 102,99

€ 13.041,91

Ê2.808,27
€ 16.374,95

€ 5.644.239,55
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36i" sociaal

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem
Ondernemin gsnr.. 021 2.343. 39 1

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. I ntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgel ijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

l. Gemeenschapsgoederen

A. Terreinen en gebouwen

B. Wegen en overige infrastructuur

C. lnstallaties, machines en uitrusting

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

E. Leasing en soortgelijke rechten

F. Erfgoed

ll. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. lnstallaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

lll. Overige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde
op 111

€ 0,00

€.25,71

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.602,90

€ 8.628,61

lnvesteringen

€647.428,31

€ 625.839,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.588,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€647.428,31

lnvesteringen Desinves-
teringen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Herwaar-
deringen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Waarde-
nderingen

€ 0,00

€

€ 0,00

€ 0,00

Waarde-
verminderingen

Boekwaarde
op 31112t

€ 0,00

€25,71

è o,oo 
I

€ 0,00

€ 8.602,90

€ 8.628,6í

Boekwaarde
op 31112

€ 2.018.929, 74

€370.124,00
€ 0,00

€ 2.389.053,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€
0,00

0,00

0,00

Fb

Boekwaarde
op 1/1

€ 1.421.704,05

€ 1.421.440,50'

€ 0,00

€ 0,00

€262,55
€ 0,00

€ í,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 370.320,93

€ 370.320,93

€ 0,00

€ 1.792.024,98

Desinves-
teringen

€ 2.630,60

€ 2.630,601

€ 0,00

€ 0,00

è o,ool

€ 0,00I

€ 0,00i

€ 0,00

€ 0,00

€ o,oo

€ 0,00

€ o,ooi

€ 0,00

€ 0,001

€ 0,00

€ 2.630,60

€ o,00

€ 0,00

€ o,oo:

€ í96,93
€ 196,93

€ 0,00

€ 2.001.657,65

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17 .271,09

€ 0,00

€ 1,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 €370.1 24,00

Henraar- Afschrijvingen
deringen

€ 47.572,02

€ 42.991,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.580,32

€ 0,00

€
€ 0,00

€ 0,00

i

I

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ o,o0

€ 0,00€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00€ 47.768,95



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

L Financiële schulden op lange termijn

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

2. Leasings ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasings ten laste van derden

ll. Schulden op korte termijn

A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1. Leningen

2. Leasings

B. Financiële schulden op korte termijn

Totaal fi nanciêle schulden

4. De mutatiestaat van het nettoactief

l. Balans op einde boekjaar 2016

ll. Boekhoudkundige wijzigingen

lll. Herwerkte balans

lV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

1. Toevoeging aan henrvaarderingen

2. Terugneming van henivaarderingen (-)

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

B. OverschoVtekort van het boekjaar 2017

V. Balans op einde boeljaar 2017

Vl. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

Boekwaarde
op 111

€ 58.731,75

€ 58.731,75'

€ 58.731,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 58.731,75

Overig
nettoactief

€ 1.292.671,67

€ 0,00

€ 1.292.671,67

€ 1.292.671,67

Nieuwe
leningen
/leasings

€.134.513,29

€ 134.513,29

€ 134.513,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 134.513,29

Herwaar-
derings-
reserve

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ o,oo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ o,o0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ o,oo

€ o,oo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,oo i

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0.00

2018

Boekwaarde
op 31112

€ 193.245,04

€ 193.245,04

€ 193.245,04

€ 0,00

€ o,oo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ o,oo

€ 0,00

€ 193.245.04

Totaal

Aflossingen Overboekingen
LT naar KT

r.l:s
Gecumuleerd

resultaat

€845.221,23

€ 0,00

€.845.221,23

€211.192,48

I

€ 211.192,48

€ 1.Q56.413,71

€212.824,40

lnvesterings-
subsidies en
schenkingen
€ 421.515,19

€ 0,00

€ 421.515,19

€ -14.720,82

€ -14.720,82

€ 0,00

€ -14.720,82

c 406.794,37

€ -13.041,91

€ -13.041,91

€ 2.559.408,09

€ 0,00

€ 2.559.408,09

€ 196.471,66

€ -14.720,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ -14.720,82

€211.192,48
€2.755.879,75

€.1gg.782,4g

€. -13.041,91

€ 0,00

€ 0,00

d



Schema TJ7: De loeliqflllg bij de balans

3. Toevoegi ngen aan investeringssubsid ies e1 scfpl kingen
4. AÍschrijvíng van invgsJellgssubsidies en schenkingen (-)

B. OverschoVtekort van het boekjaar 201 8
Vll. Balans op einde boekjaar 2018

Filters
Boekjaar:2018

Budgettaire entiteiten: OCMW

2018

i
I

I
I

I

I

I

I

€.212.824,40

€ 0,00 € 1.269.238,11

€ 0,00 € o,oo l- c.,rà,oa1,srl c -is.oa1,gr 
]

€212.824,40
€ 393.752,46 €2.955.ffi2,24€ 1.292.671,67

Fb
AD





Provincie
Oost-Vlaanderen

Arrondissement
Oudenaarde

o.c.M.w.
WoÉegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD

ZITTING VAN 15 mei2014

Aanwezig : MM. Fonteyne Kurt, voorzitter;
Maes Rosette, Van Butsele Petra, Paemeleire Johan,
Van De Populiere Marleen, Geeraert Tessa, Bert Johan, De Donder Sven, leden;
Buysschaert An, secretaris.

Verontschuldigd: Vander Meeren Luc, burgemeester;
Baert Leen, lid.

DAGORDE : BBC. Waarderinosresels. Vaststellinq.

De Raad,

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. I juli 1976;

Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008;

Gelet op het besluít van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het raadsbesluit betreffende de beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen -
implementatie als pilootbestuur vanaf 'l januari 20í3;

Gelet op het Mínisteríeel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;

Overwegend dat artikel 140 van voormeld besluit van 25 juni 2010 stipuleert dat de raad voor
maatschappelijk welzijn de waarderingsregels bepaalt;

Overwegende dat deze waarderingsregels van toepassing zijn op de balans per 11112013;

Overwegende dat dezelfde waarderingsregels stelselmatig toegepast worden in de toekomstige
jaarrekeningen;

Overwegende dat de waarderlngsregels gebaseerd zijn op het continuïleitsprincipe;

Ovemegende dat het voor het OCMW aangewezen is om de waarderingsregels af te stemmen
met de waarderingsregels die de gemeente bepaald;

Overwegende dat deze waarderingsregels werden vastgesteld door het College van
Burgemeester en Schepenen op 1 apr12A14;

Ovenrvegend dat de financieel beheerder de waarderingsregels op het MAT van 24 april 2414
heeít voorgelegd;

Na beraadslaging;

BESLUIT: eenparig

Art. 1. De waarderingsregels, zoals in bijlage, worden vastgesteld en goedgekeurd'

Art.2. Dit besluit wordt, overeenkomstig art.254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en overeenkomstig artikel
111, S 1 van de Organieke OCMW-wet van I juli 1976, overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur voor kennisgeving.
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Bi ilaoe : waarderingsreqels

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van

de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast ín de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan

uit dat het bestuur zijn activíteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek

tenziize niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld.ln dat geval zal het bestuur de

waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

ln aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van

minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te

beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot

onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 8.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. ln sommige gevallen kan het actief ook

worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afiruijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffinqspriis (aankoopprijs + bijkomende kosten),

de ruilwaarde, de veruaardiqinqsoriis (aanschaffingsprijs grondstoffen,... + rechtstreekse

productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de

inbrenqwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende oebruiksduur, uitgedrukt in

jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur

van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert eryoor de initiële afschrijvingsduur voor de

diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om

rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de

Ëi s



afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de

boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is

dan de gebruikswaarde. ln dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen

met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en gyglirc

materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat

actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden

op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de

aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide míddelen en geldbeleggingen waardeverminderinqen toe als blijkt dat de

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de

evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent ziin aan de aard van de

producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergêgeven tegen de nominale waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze

tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan

de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd,

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde

op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen

een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de

voorraden steeds aan de' recentste' aa nkoopprijzen wordt gewaardeerd.

F,
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FINANGIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun

aanschaffingswaarde" De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding

voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen,

stemt overeen met de convenlionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de

omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de

ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde
gehenruaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiêle

vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame mindenvaarde of ontwaarding, verantwoord door

de toestand, de renlabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in

de fínanciële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of
een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn

de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het'maatschappelijk doel' van de

organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden

aangewend binnen een bedrijfsmatige contexl, dat betekent waar een bepaald rendemenl of zekere

productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende actÍva. De overige activa worden voor geen

van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa

zijn niet nuttig bij het functíoneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden

gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het erfgoed behoren en waarvoor geen aanschatfingswaarde of reële waarde kan

bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van

leasing of gelijkaardige overeenkomsten worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de

volgens de overeenkomst te stortên termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de

kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld

aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de

volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde

van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur

afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke

activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan

het einde van de leaseovereenkomst.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafirvaarde, tenzij deze niet verworven zijn

van derden. ln dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan
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een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het

bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO.ACTIEF

De ontvangen investeringssubsldies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschriivingen of de waardeverminderingen op de vaste

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoeríng is en dus nog niet wordt

afgeschreven, wordt de verkregen investeríngssubsidie nog niet verrekend'

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor

risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiêle boekjaar hoger zijn

dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor

ze werden gevormd.

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding)

de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar

uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de

toepassing van het continuiteitsprincipe. Dat houdt in dat de beslaande inventarisbestanddelen werden

geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische)

aanschafiruaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage,

waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van

de activa verandert. Hierbijwerd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geÏndividualiseerd worden

werden mogelijks níet opgenomen in de beginbalans" Dit geldt ook voor de corresponderende

investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa.

Voor het bepalen van de historische aanschafi,vaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen

mee opgenomen in de aanschafirvaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee

opgenomen in de aanschafwaarde.
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NEÏTO.ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenklngen werden geconverteerd voor zover het

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de

afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzienlngen voor risico's en kosten werden opnieuw geêvalueerd.

AFSCH RIJVTT{GSTERMIJil EN

lnstallaties, en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen
werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-
helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers,
koelkasten, uitrusting van RVT's ,...

'") 4

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van
wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschriifbare) aanleq en uitrusting oo terreinen (bv, verharding,
omheining, ,. . ) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen',

Terreinen (MAR)

15 jr

Onderhoudswerken aan qeboqy.yen die niet worden opgenomen in de
exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde van het gebouw.

Gebouwen

Onder weoen worden alle elementen van het weggennet opgenomen
(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ... ).

Het aanbrengen of vervangên van de slijtlaag wordt afgeschreven over een
kortere termijn.

Onder de overiqe infrastructuur betreffende de weqen worden onder meer
straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, .., opgenomen.

Onderhoudswerken aan weqen die niet worden opgsnomen in de
exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde van de weg.

Wegen

33 jr

15 jr

33 jr

5jr

10 jr

15 jr

Waterlopen en waterbekkens 33 jr

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het
rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken
opgenomon.

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.
Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op
de gebruikswaarde van de infrastructuur.

Overige onroerende infrastructuur

33 jr

15 jr

10 jr



Meubilaír

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,
bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

10 jr

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,
kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het
informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn
afgeschreven. lnformaticamateriaal bevat onder meer computers,
computerschermen, beamers, laptops, ...

5jr

5jr

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,
brandweenaragens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

10 jr

5jrKosten van onderzoek en ontwikkeling

5jrGoodwill

5jrPlannen en studies

Aldus vastgesteld in de hiervoorvermelde zitting.

Namens de Raad,

De secretaris,
get. An Buysschaert

Voor eensluidend afschrift,

ï)b

De voorzitter,
get. Kurt Fonteyne





Provincie
Oost-Vlaanderen

Arrondissement
Oudenaarde

o.c.M.w.
WoÉegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD

ZITTING VAN 22 juni2017

Aanwezig : MM. Fonteyne Kurt, voorzitter ;- 
Maes Rosette, Van Butsele Petra, Baert Leen, Paemeleire Johan,
Geeraert Tessa, Bert Johan, De Donder Sven, leden;
BuYsschaert An, secretaris.

Verontschuldigd: Vander Meeren Luc, burgemeester;
Van De PoPuliere Marleen, lid.

OAGORDE : BBC. Waarderinqsresele. VaststellinE.

De Raad,

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976;

Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,

en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het raadsbesluit betreffende de beleids- en beheerscycius voor lokale besturen -
implementatie als pilootbestuur vanaf 1 januari2013;

Gelet op het Ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten en de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
piovincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;

Overurrcgend dat artikel 140 van voormeld besluit van 25 juni 2010 stipuleert dat de raad voor
maatschappelijk welzijn de waarderingsregels bepaalt;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 15 mei 2014 houdende de vaststelling en goedkeuring van de

waarderingsregels;

Overwegende dat de waarderingsregels gebaseerd zijn op het continuileitsprincipe;

Overwegende dat het voor het OCMW aangewezen is om de waarderingsregels af te stemmen

met de waarderingsregels die de gemeente bepaald;

Overwegende dat de waarderingsregels werden aangepast door het College van Burgemeester

en SchepeneÀ op B november 2A16 naar aanleiding van een opmerking van het Agentschap

Binnenlands Bestuur in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 zijnde:

'Het is ínherent verbonden aan de werking van elk openbaar bestuur dat er vorderingen

ontstaan die achteraf niet inbaar blijken te zijn. Hef rs dus belangriik om vorderingen goed te beheren.

tn het kader hiervan dienen de vorderingen waarvan de ínvorderbaarheid twijfelachtig is, overgeboekt
te worden naar de rekening 'dubieuze debiteuren'. Op deze manier warden de moeiliik inbare

vorderingen in de boekhouding afgezonderd zodat ze beter opvolgbaar worden. Daarenboven zullen er

feyens riaardeverminderingen moeten geboekt worden. Op die wijze voorkomt men dat er verkeerde

signalen gegeven worden ómtrent de verwachte geldinstroom. Dat is belangriik voor het kasbeheer en

net intormeárt het gemeentebestuur tijdig over de eventuele verwachte problemen in verband met de

tiquiditeít. Het is daarom aan te raden om de waarderingsregels ook in díe zin uit te werken";

Dat het dan ook wenselijk is de waarderingsregels in die zin aan te passen door het invoegen

van volgend artikel:

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

q8
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Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. lngeval er
onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze
overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden
waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering zijnde:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar: 10 o/o

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40 o/o

Ouder dan 5 jaar: 60 %

Overwegend dat de financieel beheerder de waarderingsregels op het MAT heeft voorgelegd;

Na beraadslaging;

BESLUIT: eenparig

Art. 1. De waarderingsregels worden aangepast door het invoegen van volgend artikel en aldus
goedgekeurd:

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderíngen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. lngeval er
onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze
overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden
waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering zijnde:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar: rc %
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40 %
Ouder dan 5 jaar: 60 o/o

Art. 2. Dit besluit wordt, overeenkomstig art.254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelUk welzijn overgemaakt aan het
college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur voor kennisgeving.

Aldus vastgesteld in de hiervoorvermelde zitting.

Namens de Raad,

De secretaris,
get" An Buysschaert

secretaris

An

Voor eensluidend afschríft,

ï:: fl
t#d

De voorzitter,
get. Kurt Fonteyne

De
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360" soclaal

NIET IN tlE BALANS OPGENOMEI'I RECHTEN EN

UERPLICHTINGEN

JAARREKENING 2018

O.C.M.W. Wortegem-Petegem (NtS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

NIET 11{ tlE BALAI'IS OPOENOMEN RECHTEN EN UERPTICHTINGEN

0320000 Borgstel I ingen aannemers

Sociaal bouwproject Processiestraat 3: € 53.250

03210O0 Hypotheken sociale dienst

lnschrijving wettelijke hypotheek op onroerende goederen: € 80.000

0920000 Overige diverse rechten en verplichtingen

Pensioenverzekeríngfonds mandatarissen Belfius € 194.36 7,85
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