
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 30 juni 2020

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

In toepassing van het besluit van de burgemeester van 4 mei 2020 (maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus) wordt de raad voor maatschappelijk welzijn op digitale wijze georganiseerd. De vergadering wordt conform 
de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur via livestream uitgezonden.

De voorzitter opent de zitting om 19.04 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van 26 mei 2020 worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER 2019

Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het 
boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Het is de Raad voor 
maatschappelijk welzijn die de jaarrekening voor 2019 vaststelt. 

De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene 
rekeningen. 



De beleidsnota geeft het beleid weer dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. 
De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW 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, 
met volgende totalen:

Financiële toestand van de jaarrekening
Budgettair resultaat boekjaar 380.730,05
Resultaat op kasbasis 1.826.294,29
Autofinancieringsmarge 389.558,85
De Balans
Het balanstotaal 9.124.041,20
Staat van opbrengsten en kosten
Overschot/tekort van het boekjaar 124.118,77

Het ontwerp van de jaarrekening werd voorgelegd aan het vast bureau op 8 juni 2020. Het ontwerp van 
de jaarrekening, jaarverslag en een vergelijking van de exploitatieresultaten werden op zijn minst 
veertien dagen vóór de vergadering waarop deze zaken worden besproken, nl. 15 juni 2020, aan ieder 
lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 3° en latere wijzigingen.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Vormvereiste

Het ontwerp van de jaarrekening werd in het managementteam besproken op 8 juni 2020.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De jaarrekening van het financiële boekjaar 2019 (deel OCMW), dat als bijlage bij dit besluit wordt 
gevoegd, wordt vastgesteld.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst organisatiebeheer, de dienst financiën en 
via het digitaal loket aan het agentschap Binnenlands Bestuur.  De rekening wordt gepubliceerd op de 
website.

3. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 19.13 uur.



Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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