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Openbare vergader¡ng

Centralisatie inkomsten gemeentefonds
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
De gemeente en het OCMW kunnen onderling bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds
rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort.

Hogere regelgeving
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.
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Decreet lokaal bestuur
Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling
van het Vlaams Gemeentefonds
Decreet van 2 december 2016 over integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

Motivering
Bolo en de gemeente 92olo. Een
wijziging van de verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor een bepaald jaar
X moet aan ABB worden meegedeeld,voor 30 juni van het jaar X-1.
Het is aangewezen om in kader van de integratie van de gemeente en het OCMW om de
liquide middelen van inkomende subsidies te centraliseren bij de gemeente.
Dit draagt bij tot een meer accurate cash-planning en heeft geen gevolgen voor gemeente en

Als er geen eensluidende beslissing is, krijgt het OCMW

OCMW.

Het decreet lokaal bestuur zorgt er immers voor dat de gemeente ervoor zorgt dat het OCMW
altijd zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Artikel

1.

De raad van Maatschappelijk Welzijn verklaarL zich akkoord met de centralisatie van de
ontvangsten uit het Gemeentefonds bij de gemeente met ingang van het boekjaar 2020
OCMW De Pinte
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Artikel 2.
Deze beslissing zal voor 30 juni 2019 overgemaakt worden aan ABB. Het besluit wordt ook
elektron isch verstu u rd naa r fondsen @vla a nderen. be
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