NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
HAMME IN ZITTING VAN 19/06/2019 AANSLUITEND OP DE
GEMEENTERAAD
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter Herman
Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De
Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, Kim Peelman, André Raemdonck,
Tom Vermeire, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe,
Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe, leden
raad voor maatschappelijk welzijn
André Reuse, algemeen directeur

OPENBAAR
O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting dd. 22 mei 2019 - goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

Keurt het proces-verbaal van 22 mei 2019 met algemene instemming goed.

O.2 Vaststelling Jaarrekening 2018 - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
Gelet op het organieke OCMW-decreet van 19/12/2008, inzonderheid art.172-174:
Art.172. Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden uiterlijk
op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan
om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van welke aard ook.
Art.173. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris,
worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening. De jaarrekening omvat een
beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

De beleidsnota geeft het beleid weer dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende
het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en verwoordt de aansluiting met de financiële
nota. De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening.
De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten.
Art.174. § 1. De raad voor maatschappelijk welzijn spreekt zich in de loop van het eerste semester van het
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de
vaststelling van de jaarrekening. Als de raad voor maatschappelijk welzijn bezwaren heeft tegen bepaalde
verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken
actoren. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd, en wordt bezorgd aan de actoren die
aansprakelijk worden gesteld. Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening
wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur.
§ 2. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig
dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur.
Gelet op hoofdstuk 4 van BVR van 25/6/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op voorliggend ontwerp van jaarrekening 2018;
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
•

Toelichting schepen van sociale zaken, A. Verschelden.

BESLUIT met algemene instemming:
De rekening over financiële boekjaar 2018 wordt vastgesteld op volgende kerncijfers :
Budgettair resultaat boekjaar :

+ 466.498,01 EUR

Gecumuleerd budgettair resultaat :

+ 8.256.354,24 EUR

Bestemde gelden :

6.609.901,13 EUR

Resultaat op kasbasis :

+ 1.646.453,11 EUR

Autofinancieringsmarge :
Balanstotaal :

+ 1.063.999,85 EUR
+ 43.103.724,51 EUR

Saldo staat opbrengsten en kosten :

+ 616.801,21 EUR

O.3 Budgetwijziging 1 2019 - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
De voorwaarden en modaliteiten van budgetwijziging worden bepaald in :
• Art.156 van het OCMW-decreet van 19/12/2008
• punt 1.3.3 van bijlage bij Omzendbrief BB 2013/4 betreffende MJP en budget
• art.27, 28 en 29 van BVR 25/6/2010 inzake BBC-regelgeving
OVERWEGINGEN:
Er is voor deze budgetwijziging geen voorafgaand advies vereist van het College van Burgemeester en
schepenen

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
•

Toelichting schepen van sociale zaken A. Verschelden; bedenking raadslid M. Michils, Vl. Belang;
antwoorden schepen A. Verschelden en schepen L. De Mey; vragen raadslid G. Unan, groen;
antwoord schepen A. Verschelden.

24 ja (CD&V, N-VA, sp.a, Vl.Belang, Open VLD).
3 onthoudingen (Groen).
STEMMING: Met 24 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An
Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, Kim Peelman, André Raemdonck, Tom Vermeire, Jan Rosschaert,
Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Leo Van der Vorst, Mario
Michils, Nadia Dhooghe), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan) Motivering
onthouding Groen door raadslid G. Unan:
De motivering van de overdracht van 1.000.000 euro van het OCMW naar de gemeente zoals voorzien in
deze budgetwijziging, aan de andere kant de dotatie van gemeente naar OCMW blijft na de toelichting
vandaag in de raad, onduidelijk.
BESLUIT:
Met de vaststelling van deze budgetwijziging nr. 1 2019
Artikel 1: De budgetwijziging nr. 1 van boekjaar 2019 (met laatste dagboeknrs EXPL 21114, INV 988 en
ANDERE 277) wordt vastgesteld resulterend in volgende kerncijfers:
MJP 2014-2022 nr 6

BW 2019 nr 1

Saldo exploitatiebudget

+482.892,92

+ 262.373,10

Saldo investeringsbudget

-963.748,00

- 11.386.132,43

Saldo budget andere

- 1.017.750,00

+ 6.482.000,00

Budgettair resultaat boekjaar

-1.498.605,08

-4.641.759,33

Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar

+3.820.044,18

+8.256.354,24

Gecumuleerd budgettair resultaat

+2.321.439,10

+3.614.594,91

Bestemde gelden

+ 2.188.513,44

+ 2.809.446,35

+132.925,66

+805.148,56

Autofinancieringsmarge (AFM)
+276.828,92
Artikel 2: De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

- 43.940,90

Resultaat kasbasis

De heer raadsvoorzitter Jan Laceur verklaart de zitting gesloten.
Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter

