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Zitting van 26 mei 2020
Financiën/Budget & Rapportering

Goedgekeurd

2 2020_RMW_00030 Jaarrekening OCMW Hasselt - 2019 - Vaststellen

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, lid vast bureau; mevrouw Lies Jans, lid vast bureau; de heer Habib El Ouakili, lid 
vast bureau; mevrouw Laurence Libert, lid vast bureau; de heer Rik Dehollogne, lid vast 
bureau; mevrouw Joske Dexters, lid vast bureau; de heer Frank Dewael, lid vast bureau; de 
heer Joost Venken, lid vast bureau; de heer Michel Froidmont, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Brigitte Smets, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Karolien 
Mondelaers, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Tom Vandeput, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Kevin Schouterden, lid raad voor maatschappelijk welzijn; 
mevrouw Derya Erdogan, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Peter Liefsoens, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Pieter Cuppens, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Bert Lambrechts, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Lut 
Creemers, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Gerald Corthouts, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Frank Troosters, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de 
heer Kim De Witte, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Silvie Nickmans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Stefan Hendrickx, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; mevrouw Dymfna Meynen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Anne 
Caelen, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Inge Hendrikx, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; de heer Tom Cox, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer 
Raf Martens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Nele Kelchtermans, lid raad 
voor maatschappelijk welzijn; de heer Bart Moors, lid raad voor maatschappelijk welzijn; 
mevrouw Karolien Stevens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Koen Ooms, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Pinar Akbas, lid raad voor maatschappelijk 
welzijn; de heer Dietrich Vandereyken, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Carlo 
Gysens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Maryam Jamshid, lid raad voor 
maatschappelijk welzijn; mevrouw Sophie Persoons, lid raad voor maatschappelijk welzijn; 
de heer Philip De Hollogne, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Ivo Belet, lid raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 35 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Philip De Hollogne; Rik Dehollogne; Frank Dewael; 
Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; 
Carlo Gysens; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele 
Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie 
Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Steven Vandeput; 
Dietrich Vandereyken; Joost Venken
- 2 stem(men) tegen: Kim De Witte; Karolien Stevens
- 2 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters
- 1 stem(men) ongeldig: Tom Vandeput
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Beschrijving

Aanleiding en context
Conform het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 (art 249) dient de 
gemeenteraad de jaarrekening 2019 van zowel Stad Hasselt als OCMW Hasselt 
goed te keuren.

Voorafgaand aan de goedkeuring door de gemeenteraad dient de jaarrekening 
2019 van het OCMW Hasselt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
vastgesteld te worden.

Argumentatie
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met 
de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, 
schulden en verplichtingen, van welke aard ook,  worden ze samengevat 
opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening dat ter vaststelling voorligt.
De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een 
toelichting.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het 
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Het is verplicht om de jaarrekening vast te laten stellen door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn alvorens deze voor te leggen aan de toezichthoudende 
overheid.

Juridische grond
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22/12/2017 en haar latere wijzigingen (oa. 
meer specifiek art 249-256, art 260, art 262);

Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn van 19 december 2008, meer in het bijzonder artikel 173;

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn.

Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit 
van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra van maatschappelijk welzijn.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Omzendbrief KB/ABB 2018 /4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
en het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 78, 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 
niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van de 
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beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, vermeld in artikel 249

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
 I. Exploitatierekening (B-A) 3.323.561 222.519 434.311
 A. Uitgaven 37.965.212 42.603.872 42.364.531
 B. Ontvangsten 41.288.774 42.826.392 42.798.843
      
 II. Investeringsrekening (B-A) 1.977.242 -2.034.979 -749.373
 A. Uitgaven 754.932 3.347.242 2.281.597
 B. Ontvangsten 2.732.174 1.312.262 1.532.224
      
 III. Andere (B-A) -4.454.156 -2.846.962 -2.846.962
 A. Uitgaven 2.894.156 2.846.962 2.846.962
 B. Ontvangsten -1.560.000 0 0
      
 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 846.647 -4.659.422 -3.162.024
      

 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 9.074.765 9.074.765 6.968.947

      
 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 9.921.412 4.415.343 3.806.924
            
       

 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.320.609 1.480.206 1.510.405
      
 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 8.600.803 2.935.137 2.296.519

BALANS
ACTIVA 2019
I. Vlottende activa 13.735.461,25
II Vaste activa 76.357.478,93
 A. Vorderingen op lange termijn 16.401.249,45
 B. Financiële vaste activa 148.878,11
 C. Materiële vaste activa 58.930.610,95
 D. Immateriële vaste activa 876.740,42
    
TOTAAL ACTIVA 90.092.940,18
    
    
PASSIVA 2019
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I. Schulden 142.635.462,28
 A. Schulden op korte termijn 9.079.520,78
  1. Schulden uit ruiltransacties 6.367.596,34
  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 354.323,18

  3. Overlopende rekeningen van het 
passief 0

  4. Schulden op lange termijn die 
binnen het jaar vervallen 2.357.601,26

 B Schulden op lange termijn 133.555.941,50
  1. Schulden uit ruiltransacties 133.555.941,50
  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0
    
II. Nettoactief -52.542.522,10
    
TOTAAL PASSIVA 90.092.940,18

 

Besluit

Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening 2019 van het OCMW 
Hasselt vast in de vorm waarin ze is voorgelegd.

Artikel 2
Een afschrift hiervan zal aan de hogere overheid overgemaakt worden.

Bijlagen
1. OCMW Hasselt_Jaarrekening 2019.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette


