Zitting: 7 juni 2016

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter;
Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen, Glenn Degeyter,
Terry Callens, leden;
Patricia Desmet, secretaris;

In openbare zitting.

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 3 mei 2016 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.

2. Intrekking jaarrekening boekjaar 2014
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder op de artikelen 91 en 175;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997
betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zitting van
02/02/2016, tot hervaststelling van de jaarrekening boekjaar 2014 met volgende
cijfergegevens:

Totaal

Type
expl
inv
And

Uitgave
1.655.663,46
13.608,45
54.917,79

Ontvangst
1.867.485,02
37.900,00
0,00

Saldo
211.821,56
24.291,55
-54.917,79

Overwegende dat n.a.v. het ontslag van de financieel beheerder een extern
consulting bureau aangesteld werd door het gemeentebestuur nl. Q&A voor het
nazien van de jaarrekening 2014 van gemeente én OCMW;
Overwegende dat dit consulting bureau heeft vastgesteld dat er nog tal van
fouten in de jaarrekening 2014 van het OCMW zitten waardoor ze voorstellen om
deze opnieuw te maken;
Overwegende dat ook vanuit de toezichthoudende overheid, Agentschap
Binnenlands Bestuur, n.a.v. bovenstaand bericht werd voorgesteld om de
betreffende jaarrekening in te trekken;
Overwegende dat aan Q&A wordt gevraagd om de jaarrekening 2014 opnieuw te
maken en ook de jaarrekening van 2015 te maken zodat die kunnen voorgelegd
worden in zitting van ten laatste oktober 2016;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1.De jaarrekening 2014 en alle bijlagen zoals her vastgesteld in zitting van 2
februari 2016, wordt ingetrokken.
Art. 2.Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
Gemeenteraad en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het raadslid Carmen Vandemaele komt de zitting binnen.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Patricia Desmet

De voorzitter,
Marleen Lepla

