OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
Openbare zitting van 16 mei 2022
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Melissa Depraetere,
Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Koen Opsomer,
Elke Vlaeminck, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier, Steven Decaluwe:
Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Jaarrekening 2021, deel OCMW. Vaststelling.
De Raad voor maatschappelijk welzijn,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Art. 260 van het DLB bepaalt dat de Raad voor maatschappelijk welzijn zich uitspreekt
over de vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het
boekjaar dat volgt op de datgene waarop de rekening betrekking heeft.
De jaarrekening bestaat uit volgende elementen:
 De beleidsevaluatie
 De financiële nota
 De toelichting
 De documentatie.
De jaarrekening vormt het sluitstuk van de jaarlijkse beleidscyclus. Voor het boekjaar
2021 werden volgende beleidsrapporten opgemaakt:




Gemeente- en ocmw-raad van 14/12/2020: 2de aanpassing MJP 2020-2025
(eindkredieten 2020 & beginkredieten 2021)
Gemeente- en ocmw-raad van 16/06/2021: 3de aanpassing MJP 2020-2025
(verwerking jaarrekening 2020)
Gemeente- en ocmw-raad van 20/12/2021: 2de aanpassing MJP 2020-2025
(eindkredieten 2021 & beginkredieten 2022)

De gemeente en haar ocmw vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een
geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten.
Daarom stemmen de gemeenteraad en de ocmw-raad elk over hun deel van de
gezamenlijke jaarrekening:
 Eerst wordt de jaarrekening (deel stad) vastgesteld door de gemeenteraad
 Vervolgens wordt de jaarrekening deel ocmw) vastgesteld door de ocmw-raad.
 Tot slot keurt de gemeenteraad het gedeelte van het ocmw goed waardoor de
jaarrekening definitief goedgekeurd is.

De gemeente financiert de dagelijkse werking van het ocmw via financiële transfers die
verrekend worden op de interne rekening courant. De stad draagt eveneens de
gemeenschappelijke overheadkosten. De gemeentelijke bijdrage in de werking van het
ocmw wordt via het saldo van de interne rekening courant vastgesteld op 4.049.005
euro. De exploitatietoelage aan het Zorgbedrijf (4.265.205 euro) maakt hiervan het
grootste onderdeel uit.
Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 21 april 2022.
De jaarrekening werd besproken in de raadscommissie financiën, management,
personeel, communicatie en intercommunales op 10 mei 2022.
Op voorstel van het Vast Bureau:
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
25 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De Raad stelt het gedeelte van de jaarrekening 2021 m.b.t. de OCMW vast.
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