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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE MALDEGEM 
ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO 
 
Voorlopig afschrift in afwachting van de goedkeuring van het verslag door de gemeenteraad 
 

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD 
GENOMEN IN ZITTING VAN 24 JUNI 2020 

 
Aanwezig: 
Peter T. Van Hecke, Voorzitter; 
Bart Van Hulle, Burgemeester; 
Nicole Maenhout, Peter E. Van Hecke, Rudiger De Smet, Jason Van Landschoot, Glenn Longeville en 
Marleen Van den Bussche, Schepenen; 
Geert De Roo, Boudewijn De Schepper, Anneke Gobeyn, Valerie Taeldeman, Annelies Lammertyn, 
Koenraad De Ceuninck, Marten De Jaeger, Wim Swyngedouw, Leandra Decuyper, Dino Lateste, Stefaan 
Standaert, Kiran Van Landschoot, Annuska Van Hoorebeke, Henk Deprest, Raf Pauwels, Christine 
Verplaetse, Katleen De Kesel, Danny Vannevel en Timothy De Groote, Raadsleden; 
Tijs Van Vynckt, Algemeen directeur. 
 
 

 
GOEDKEURING JAARREKENING 2019 OCMW 
 
Juridische gronden 

• Artikel 28, § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december waarin wordt bepaald dat over dit 
punt in openbare zitting wordt vergaderd. 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december, artikel 41 §2 3° stellende dat de gemeenteraad de 
jaarrekening vaststelt en artikel 78 4° stellende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de 
jaarrekening vaststelt. 

• Het lokaal bestuur van 22 december, artikel 595 stelt dat de jaarrekening over 2019 wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad en deze van het OCMW door de raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. Daarna keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn goed. Daardoor stelt de gemeenteraad de gezamenlijke jaarrekening 
van de gemeente en het OCMW definitief vast en kan de gemeente ze voor goedkeuring bezorgen 
aan de toezichthoudende overheid. 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december, titel 4 hoofdstuk 1 afdeling 5 bepaalt de delen van de 
jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het 
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.   

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december, artikel 262 stelt dat de toezichthoudende overheid de 
jaarrekening goedkeurt op voorwaarde dat: 
1° aan de raadsleden in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie ter beschikking is gesteld 
om met kennis van zaken een beslissing te nemen; 
2° de jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand 
van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 
3° het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd overeenstemt met de digitale rapportering 
die daarover aan de Vlaamse Regering is bezorgd met toepassing van artikel 250; 
4° de algemene en de budgettaire boekhouding op elkaar aansluiten. 
◦ Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden naar de gemeente en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn binnen een termijn van honderdvijftig dagen 
wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren 

• Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, inzonderheid hoofdstuk 4 betreffende de jaarrekening. 

• Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
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• Het gemeenteraadsbesluit van  18 december 2019 betreffende de goedkeuring van het 
meerjarenplanaanpassing 2019. 

• Het collegebesluit van 14 april 2020  betreffende het vaststellen van de waarderingsregels. 
• Het positief advies van het college van 9 juni 2020 betreffende het resultaat van de rekening 2019. 

 
Feiten 

• Gemeenteraad heeft het deel van de jaarrekening 2019 van de gemeente Maldegem vastgesteld op 
24 juni 2020. 

• De raad voor maatschappelijk welzijn heeft het deel van de jaarrekening 2019 van het OCMW 
vastgesteld op 24 juni 2020.  

• Daarna moet de gemeenteraad het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goedkeuren. Daardoor stelt de gemeenteraad de gezamenlijke jaarrekening 
van de gemeente en het OCMW definitief vast en kan de gemeente ze voor goedkeuring bezorgen 
aan de toezichthoudende overheid. 

• Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 12.511.074,61euro. 
• De autofinancieringsmarge 4.011.635,89 euro en is 2.674.251 euro beter dan verwacht. 

 
Argumentatie 

• De jaarrekening geeft een waar en getrouw beeld van de financiële toestand van de gemeente en 
het OCMW en de erin opgenomen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven zijn wettelijk en 
regelmatig.  

• De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad houdt van rechtswege kwijting 
in van het beheer van de algemeen directeur, de financieel directeur en van de door de  algemeen 
directeur aangestelde rekenplichtigen en de budgethouders, voorzover de ware toestand niet werd 
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening. 

 

 

 
 
 
Besluit 
 
27 stemmen voor: Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Peter E. Van Hecke, Rudiger De Smet, Jason Van 
Landschoot, Glenn Longeville, Marleen Van den Bussche, Geert De Roo, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Valerie Taeldeman, Annelies Lammertyn, Koenraad De Ceuninck, Marten De Jaeger, Peter T. Van 
Hecke, Wim Swyngedouw, Leandra Decuyper, Dino Lateste, Stefaan Standaert, Kiran Van Landschoot, 
Annuska Van Hoorebeke, Henk Deprest, Raf Pauwels, Christine Verplaetse, Katleen De Kesel, Danny 
Vannevel en Timothy De Groote 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de vaststelling van de jaarrekening 2019 van het OCMW goed met een 
gecumuleerd budgettair resultaat van 12.511.074,61 euro en een autofinancieringsmarge van 4.011.635,89 
euro. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 vast met een positief boekhoudkundig resultaat van 
1.361.745,91  euro en een balanstotaal van 103.404.467,81 euro. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad neemt kennis van de rapporten in het deel documentatie. 
 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
 
Algemeen directeur Voorzitter 
(w.g.) Tijs Van Vynckt (w.g.) Peter T. Van Hecke 

 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 
Algemeen directeur Voorzitter 

  
Tijs Van Vynckt Peter T. Van Hecke 
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