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Openbare vergadering

Jaarrekening 2O19 - deel OCMW - goedkeuren
De gemeenteraad

Feiten en context
De gemeente en het OCMW De Pinte kozen ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en
beheerscyclus vanaf 2019 toe te passen, er werd bijgevolg een éénjarig meerjarenplan 2019
opgemaakt. Hieruit komt een geconsolideerde jaarrekening 2019 uit voort. De actie is het

rapporteringsniveau in 2019.
Dit gezamenlijk beleidsrappoft voor gemeente en OCMW en bevat een:
. Beleidsevaluatie
o Financiële nota
Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
. Toelichting
. Documentatie
De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De
raad moet er niet over beslisseñ. Zê moet ter besçhikking zijn vanaf het ogenblik dat
de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen,

Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijkwelzijn een geïntêgreerd geheel vormen: de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te
zijn.
Het MAT besprak de jaarrekening op 04 juni 2020.
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Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
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 besturen
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Omzendbrief van 20 juli 2019 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids: en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen
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Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 11 december 2OI2 aangaande
'Vastellen van de waarderingsregels'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2013 aangaande
'Waarderi ngsregels goedkeuren'
Besluit van de gemeenteraad van 18 decernber 2019 aangaande
'Meerjarenplanaanpassinçj 2OL9/t - deel gemeente - vaststellen'
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 aangaande
'Meerjarenplanaanpassing 2019/L - deel OCMW - vaststellen'
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 aangaande
'Meerjarenplanaanpassing 2OL9/L - deel OCMW- goedkeuren'
Besluit van het vast bureau van 21 februari 2O2O aangaande'Overdracht van
kredieten voor investeringen en financiering naar lopend boekjaar (2O79-2O2O)'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2020
aangaande'Overdracht van kredieten voor investeringen en financiering naar lopend
boekjaar (20t9-2O20)'
Besluit van het vast bureau van 12 juni 2020 aangaande'Jaarrekening 2019'
kennisname voorontwerp
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2020 aangaande
'Jaarrekening 2019' kennisname voorontwerp
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 aangaande
'Jaarrekening 20L9 - deel OCMW - vaststellen'
Besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 aangaande 'Jaarrekening 2019 - deel
gemeente - vaststellen'

Motivering
De jaarrekening 2019 heeft een:
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beschikbaar budgettair resultaat van 5 399 661,78 euro;
autofinancieringsmarge van 2 358 464,17 euro¡
gecorrigeerde ãutofinãncieringsmarge van 2 69i4 2+O,83 euro;
overgê.dragen overschot van 1 314 316,16 euro;
.balanresultaat op 31 december 2019 van 58 831 609,30 euro in activa en euro in 58
831 609,30 passiva.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:
Enig aftikel.
De jaarrekening 2019 - deel OCMW goed te keuren.
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