
 

 

Uittreksel 
 

Raad van Bestuur d.d. 25 maart 2019 

 

AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, 

Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim 

Laureys, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Julie 

Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 

Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, leden 
 

VERONTSCHULDIGD: Eva De Bleeker, Joris Pijpen en Patrick Demaerschalk, leden 
 

 

FINANCIËN. AGB HOLAR. BUDGET 2019. BUDGETWIJZIGING 1. GOEDKEURING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van het college: Marc Vanderlinden 

 

Feiten en context 

 

Conform artikel 17 van de statuten komt het aan de raad van bestuur toe om zich uit te 

spreken over de beslissingen in verband met de beleidsmatige en financiële verplichtingen 

inzake budgettering.  

 

Juridische gronden 

 

• Statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, goedgekeurd bij beslissing van 

de gemeenteraad van 18 december 2008, zoals gewijzigd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 27 juni 2016, in het bijzonder artikel 17 en artikel 28; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidscyclus van 

de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

• Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de 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. 

 

Argumentatie 

 

Na budgetwijziging nr.1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 221.408,75 

euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 3.207.880,59 euro en de rubriek 

andere ontvangsten en uitgaven met een positief saldo van 1.757.851,09 euro.  

 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 1.331.665,29 euro 

bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 103.044,54 euro.  

 

 

 

 



 

 

BESLUIT:  Na stemming: 14 stemmen voor; 4 stemmen tegen 

 

Artikel 1 

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan budgetwijziging nummer 1, dienstjaar 2019. 

 

Artikel 2 

De raad van bestuur geeft opdracht de budgetwijziging over te maken aan de 

toezichthoudende overheid.  

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Secretaris 

 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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