OCMW RAAD - ZITTING VAN 29.06.2021

AANWEZIG :

Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen;
Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Katelijn Moerman,
Bruno Vander Linden, , Bart Van de Water, raadsleden.
Katrien Blommaert, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD : Filip Hebbrecht, Dieter Verscheure

1. Goedkeuren van de notulen en het geschreven zittingsverslag van de vorige vergaderingen van de raad.
De zittingsverslagen en de notulen van de voorgaande raden worden goedgekeurd.
2. Financiën – Jaarrekening 2020 – Vaststelling gedeelte OCMW
De OCMW-raad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid art. 260 en 261;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2020 dat 14 dagen voor de zitting aan de raadsleden werd bezorgd;
Overwegende dat de jaarrekening in de beleids- en beheerscyclus behoort bij de fase van de beleidsevaluatie en dat de
jaarrekening een zicht biedt op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden
gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet;
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:
1) de beleidsevaluatie
2) de financiële nota
3) de toelichting
Overwegende dat de principes en spelregels met betrekking tot het geïntegreerd meerjarenplan ook bij de opmaak en
vaststelling van de jaarrekening onverminderd van toepassing; dit impliceert dat zowel de gemeenteraad als de raad
voor maatschappelijk welzijn eerst hun eigen deel van de jaarrekening moeten vaststellen en dat pas daarna de
gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, moet
goedkeuren, waardoor de jaarrekening in zijn geheel definitief wordt vastgesteld (art. 249 Decreet Lokaal Bestuur);
Gelet op de toelichting van de financieel directeur;
BESLUIT met 7 ja-stemmen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik Blommaert, Guy Glorieux, Sabine
Roobroeck, Iris Demartelaere, Bruno Vander Linden), met 1 onthouding (Katelijn Moerman), en 1 neen-stemmen
(Bart Van de Water):
Art. 1. – De jaarrekening 2020 deel OCMW Horebeke wordt vastgesteld zoals gezien in bijlage.
Art. 2. – De jaarrekening 2020 zal in uitvoering van art. 250 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in
digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden bezorgd na goedkeuring van de jaarrekening deel OCMW Horebeke,
deze beslissing zal in uitvoering van art. 286 § 1, 3° van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt worden via de
webtoepassing van de gemeente Horebeke. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de
bekendmaking in uitvoering van art. 330 van het decreet lokaal bestuur.

3. Vragen en antwoorden

Aldus vastgesteld in voormelde zitting.
De algemeen directeur,

Katrien Blommaert

De burgemeester-voorzitter,

Cynthia Browaeys

