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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

il

ZITT]NG VAN 26 NOVEMBER 2019

:l

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Schepenen

Geert Bovyn, Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Werner Boullart, Liesbeth
Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter
Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Johan Geens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Ellen Lammens, Jo Pierson, Leden

Budsetwiizisins 1 OCMW - dienstiaar 2019 - Goedkeurine
Classificatiec ode: 47 2.2 Begrotingswijziging

Feiten en context
Er zijn wijzigingen in het exploitatiebudget. De doorgevoerde wijzingen in het exploitatiebudget zijn
bijstellingen op het budget op basis van de reeds gemaakte boekingen in 20L9 (budget werd
afgestemd op de realiteit).
De exploitatie uitgaven verlagen met 31-5.027,07 EUR, de ontvangsten verlagen met 298.14L,80 EUR.
Aan investeringszijde stellen wij een verhoging van de investeringsuitgaven vast van 195.590,98 EUR.
De investeringsontvangsten stijgen met 7.500,00 EUR.
Bij de andere uitgaven en ontvangsten merken wij op dat de voorziene bijkomende lening van
200.000,00 EUR niet zal worden aangegaan in 2019. De aflossingen en intresten hieraangaande
werden in deze budgetwijziging 1 20L9 geschrapt.
De budgetwijziging 1 van dienstjaar 2Ot9 sluit af met een resultaat op kasbasis van777.277,48 EUR

en een autofinancieringsmarge van 138.286,27 EUR

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals
gewijzigd tot op heden;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 (8.S. van O8/04/1998) betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Het OCMW-decreet van L9 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's en latere
wijzigingen;
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende beleids-en de beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere

wijzigingen;
Het Ministerieel besluit van l oktober 2010 tot vaststelling van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatscha ppelijk welzijn en latere wijzigingen;
Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. 12 novembe r 2019 geeft een gunstig advies.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen,
Besluit

Artikell

De budgetwijziging

EUR goed

1-

OCMW- dienstjaar 20L9 met een resultaat op kasbasis van777.277,48

te keuren.

Art. 2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de financieel directeur.
Bijlage(n):
- 342a_001.pdf

Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Johan Geens

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afsch rift,
Lubbeek, 3 december 2019

De Alge meen directeur
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