UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 23 mei 2022

Aanwezig:

Stijn Decraene
voorzitter gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Annicq Verschuere,
Caroline Valck,
Sandra Platteau, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van den Bunder,
Liesje Cartreul,
Paul Decoster,
Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke,
Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Conny Rogie,
Dirk Lottin, Eva Deflo
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur

Verontschuldigd:

Pascal Pauwels

gemeenteraadslid

Afwezig:
5.

Jaarrekening 2021 – goedkeuring van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld
door de raad voor maatschappelijk welzijn

De raad,
Gelet op artikel 260 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, dat als volgt sluit:
I. Exploitatiesaldo
2.892.665
A. Ontvangsten
18.655.306
B.Uitgaven
15.762.640
I. Investeringssaldo
A.Ontvangsten
B.Uitgaven

-1.248.370
783.249
2.031.618

IV. Financieringssaldo
A.Ontvangsten
B.Uitgaven

-584.471
181.507
765.978

V.. Budgettair resultaat boekjaar
1.059.824
VI. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar
14.421.397
VII. Gecumuleerde budgettair resultaat
15.481.221
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)
656.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
14.824.836
Gelet op de balans op 31 december 2021, die er als volgt uitziet: activa = passiva: 62.833.495 euro;
Gelet op de staat van opbrengsten en kosten:
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A. Operationeel overschot
950.518
B. Financieel overschot
1.402.411
Gelet op de toelichting, gevoegd bij de jaarrekening;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk stemt over zijn deel
van het beleidsrapport en dat nadat de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld
werd door de raad voor maatschappelijk welzijn heeft goedgekeurd, het beleidsrapport in zijn geheel
geacht wordt definitief te zijn vastgesteld;
Overwegende dat de jaarrekening moet worden vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op
het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;
Gelet op de vaststelling van haar deel van de jaarrekening 2021 door de OCMW-raad van 23 mei 2022;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Het deel van de jaarrekening 2021 zoals vastgesteld werd door de raad voor maatschappelijk
welzijn goed te keuren.
Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven.
Namens de raad,
de algemeen directeur,
(get.) David Claus

de voorzitter gemeenteraad,
(get.) Stijn Decraene
--------------Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 24 mei 2022

de algemeen directeur,
David Claus

de voorzitter,
Stijn Decraene
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