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Uittreksel 
 

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23 mei 2022 

 

AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Joris Pijpen, Pieter Muyldermans en Joy Sergeys, schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 

Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marc Vanderlinden en Annelies Vanderlinden, schepenen 

Marijke Belsack, raadslid 

 

 
 

FINANCIËLE DIENST. JAARREKENING 2021. VASTSTELLING DEEL OCMW. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 

 

Voorgeschiedenis 

 

/ 

 

Feiten en context 

 

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de 

gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en 

verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de 

jaarrekening. 

 

De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de 

algemene rekeningen en een toelichting. 

 

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar 

waarop de rekening betrekking heeft. 

 

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerde jaarrekening, maar hebben hun 

eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 

maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de jaarrekening vaststellen. Daarna 

kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk 

welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de jaarrekening definitief is vastgesteld. 

 

Juridische gronden 

 

● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.  
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Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

De jaarrekening 2021 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een negatief budgettair 

resultaat van het boekjaar ten bedrage van 1.939.824 euro. 

 

Zodoende wordt het beschikbaar budgettair resultaat 7.477.993 euro en de 

autofinancieringsmarge 1.598.009 euro. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Pieter Muyldermans,  

Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en 

Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois 

en Youri Vandervaeren 

 

Enig artikel 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de jaarrekening 2021 vast. 

 

Uittreksel voor 

 

Financiële dienst, communicatiedienst, digitaal loket. 

 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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