Zitting: 4 oktober 2016

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter;
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen,
Dieter Vanovertveldt, Carmen Vandemaele, Glenn Degeyter, Terry
Callens, leden;
Dominiek Pillaert, secretaris;

In openbare zitting.

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 6 september 2016 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.

2. Vaststelling jaarrekening OCMW 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 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 de latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen;
Overwegende dat de jaarrekening in zitting van 2 februari 2016 werd
goedgekeurd door de OCMW-Raad;
Overwegende dat n.a.v. het ontslag van de financieel beheerder een extern
bureau is aangesteld, namelijk Q&A, die heeft vastgesteld dat er nog fouten zijn
in de jaarrekening van het OCMW zodat het aangewezen was om de
jaarrekening van het OCMW opnieuw te maken;
Overwegende dat na overleg met ABB de jaarrekening 2014 is ingetrokken door
de OCMW-Raad op datum van 7 juni 2016 en de rekening bijgevolg opnieuw
dient worden voorgelegd;
Overwegende dat de jaarrekening is opgemaakt in samenwerking met Q&A en
voordien informatief is voorgelegd aan de toezichthoudende overheid;
Gelet op de voorgelegde rekening van het OCMW Ardooie dienstjaar 2014
samen met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam;
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening 2014 als volgt is:

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Jaarrekening
213.290,44
1.464.116,83
1.677.407;27

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

735.966;00

2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

941.441,27
39.588,94
13.608,45
53.197;39
-55.564,44
55.564,44

1. Aflossing financiële schulden

55.564,44

a. Periodieke aflossingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
B. Bestemde gelden voor investeringen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

55.564,44

197.314,94
745.674,13
942.989,07
443.114,43
443.114,43
499.874,64
Jaarrekening
214.929,44
1.677.407,27
1.462.477,83

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden

1.464.116,83
1.639,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

57.203,44
55.564,44
1.639,00
157.726,00

Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2014 in bijlage;
Gehoord de Voorzitter in haar verslag;
BESLIST:
De OCMW-rekening over het dienstjaar 2014 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2014 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

3. Vaststelling jaarrekening OCMW 2015
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 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 de latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen;

Overwegende dat de jaarrekening is opgemaakt in samenwerking met Q&A en
voordien informatief is voorgelegd aan de toezichthoudende overheid;
Gelet op de voorgelegde rekening van het OCMW Ardooie dienstjaar 2015
samen met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam;
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening 2015 als volgt is:
Jaarrekening

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

169.443,92
1.491.649,18
1.661.093,10

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

678.612,22

2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
B. Bestemde gelden voor investeringen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

982.480,88
75.005,11
12.465,98
87.471,09
0,00
0,00
0,00
0,00
244.449,03
942.989,07
1.187.438,10
440.846,13
440.846,13
746.591,97

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

Jaarrekening
169.443,92
1.661.093,10
1.491.649,18

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden

1.491.649,18
0,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0,00
0,00
0,00
169.443,92

Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2015 in bijlage;
Gehoord de Voorzitter in haar verslag;
BESLIST:
De OCMW-rekening over het dienstjaar 2015 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2015 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Dominiek Pillaert

De voorzitter,
Marleen Lepla

