
 

 

 

 

 

PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN 24 JUNI 2020 

 

 

 

1. HOOGDRINGENDHEID – TOEVOEGEN VAN VOLGEND PUNT AAN DE AGENDA VAN DE 

OCMW-RAAD: ZORGBEDRIJF MEETJESLAND JAARREKENING 2019 - ADVIES 

 

• De jaarrekening werd door de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland 

vastgesteld op 10 juni 2020 en ontvangen door het OCMW Maldegem op 18 juni 2020. 

• Het decreet Lokaal Bestuur stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn binnen de 50 dagen 

advies kan uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging. 

• Daar de RMW wettelijk gezien op de vergadering in augustus geen advies meer kan geven, 

wordt gevraagd om dit punt te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 

2020. 

 

De raad van maatschappelijk welzijn beslist om bij hoogdringendheid het punt 'Zorgbedrijf 

Meetjesland jaarrekening 2019' aan de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden 

toe te voegen. 

 

2. MEDEDELING 

 

Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt mee dat de vergadering niet gelivestreamd wordt, maar 

wel gestreamd. Om het openbaar karakter van de raad voor maatschappelijk welzijn zo goed 

mogelijk te benaderen zal de opname eerstdaags op de website gepubliceerd worden. 

 

3. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN 27 MEI 2020 

 

• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 

gesteld van de raadsleden.  

• De audiovisuele opname werd eerstdaags na de vergadering van 27 mei en uiterlijk acht 

dagen voor de dag van de vergadering van heden gepubliceerd op de gemeentelijke website 

onder 'Vergaderingen OCMW-raad': zie https://web-maldegem.streamovations.be 

• Er werden «eventueel» opmerkingen gemaakt en een aangepaste versie werd aan de 

raadsleden ter beschikking gesteld.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele opname van de zitting 

van de raad van 27 mei 2020 goed. 

 

4. ALGEMENE JAARVERGADERING ETHIASCO CVBA JUNI 2020: AANDUIDING VAN DE 

VERTEGENWOORDIGERS EN VASTSTELLEN VAN HET MANDAAT 

 

• Bij schrijven van EthiasCo cvba (voorheen Ethias Gemeen Recht) van 29 april 2020 wordt het 

OCMW Maldegem uitgenodigd om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de gewone 

algemene jaarvergadering met behulp van techniek om op afstand te stemmen.   

• Het aantal deelbewijzen/stemmen van het OCMW Maldegem bedraagt 9. 



 
 

• Het OCMW Maldegem is coöperant-lid van cvba EthiasCo en mag als dusdanig deelnemen 

aan de algemene vergadering. 

• De agenda van de algemene vergadering, die digitaal gehouden wordt onder vorm van een 

stemming op afstand tussen 15 juni en 30 juni 2020 is: 

1) Verslag RvB over het boekjaar 2019 

2) Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming 

van het resultaat 

3) Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 

4) Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 

5) Mandaat van de commissaris. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van EthiasCo cvba naar de 

gewone algemene jaarvergadering die dit jaar, vanwege de Covid-19 maatregelen, gehouden 

worden met behulp van de techniek om op afstand te stemmen. Het aantal deelbewijzen, en dus 

stemmen, van het OCMW-bestuur bedraagt 9. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de algemene vergadering, die digitaal 

gehouden wordt onder vorm van een stemming op afstand tussen 15 juni en 30 juni 2020 en de 

individuele agendapunten die dit vereisen, goed. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een effectief vertegenwoordiger van het OCMW en een 

plaatsvervanger aan in de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba. 

 

5. VASTSTELLING JAARREKENING 2019 OCMW MALDEGEM 

 

• De gemeente en het OCMW maken geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Het 

éénjarige meerjarenplan voor 2019 is  een gezamenlijk beleidsrapport waarin de 

beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen 

worden. De jaarrekening 2019 is dan ook een geïntegreerde jaarrekening voor de 2 entiteiten 

samen. 

• De jaarrekening bestaat uit: 

• de beleidsevaluatie van de jaarrekening die het beleid weergeeft dat de gemeente en 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben 

gevoerd en dat de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze bereikt zijn evalueert. 

• de financiële nota van de jaarrekening die de financiële gevolgen van het gevoerde 

beleid weergeeft. 

▪  de toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het 

ontwerp van jaarrekening die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van 

zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de 

schulden en de financiële risico's.  

• De documentatie bij de jaarrekening bevat minstens: 

• het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, 

met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende 

ontvangsten en uitgaven,  

▪  een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; 

◦  per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 

◦  een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld 

waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om 

rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten; 

◦ een overzicht van de personeelsinzet; 



 
 

◦ een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven 

belastingsoort; 

◦ een overzicht van de investeringen 

◦ rapportage van de financieel directeur inzake VISUM 

◦ rapportage van de financieel directeur inzake debiteurenbeheer 

• Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 12.511.074,61euro. 

• De autofinancieringsmarge bedraagt 4.011.635,89 euro en is 2.674.251 euro beter dan 

verwacht. 

• 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 jaarrekening werd gecontroleerd door Q&A. 

• 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. 

 

 

 
 

• De rekening 2019, opgemaakt volgens de nieuwe regels van de Beleids- en BeheersCyclus 

(BBC2020), sluit het boekjaar af met een dubbel financieel evenwicht:  

 een positief gecumuleerd resultaat van 12,5 miljoen euro; 

 een positieve autofinancieringsmarge van 4 miljoen euro  

• Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat Maldegem financieel gezond is.  

• De schuld van de gemeente en het OCMW is met 14,9 miljoen historisch laag. De openstaande 

schuld per inwoner is 587 euro/inwoner. Ter vergelijking de gemiddelde schuldgraad van alle 

Vlaamse gemeenten en OCMW’s was 1.192 euro in 2018. 

• Er werd in 2019 in 37,5 miljoen euro ontvangen. Dit is 1 miljoen meer dan gebudgetteerd (36,5 

miljoen) en een lichte stijging in vergelijking met 2018. Ruim 44% van die ontvangsten komen 

uit belastingen en 35% uit ontvangen subsidies. 



 
 

• Dit geld werd gebruikt om de uitgaven te betalen van de gemeente en het OCMW, voor een 

totaalbedrag van 35,9 miljoen euro. Er is 3,3 miljoen minder uitgegeven dan gebudgetteerd 

(39,2 miljoen), maar ook 0,6 miljoen euro minder dan in 2018. De daling is het gevolg van  

minder investeringsuitgaven en minder aflossingen van leningen. 

• Het lokaal bestuur investeerde in 2019 ruim 4,2 miljoen euro. Ter vergelijking: 2018 werd er 

voor 4,6 miljoen euro geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen waren: 

 Rioleringswerken 

 Investeringen Zorgbedrijf Meetjesland 

 Onderhoud van wegen 

 Aanpassingswerken aan gebouwen 

 Aankoop van voertuigen voor de diensten 

 Omgevingswerken school Kleit en School Kruipuit 

 Aanleg parking zwembad 

 Ruim 48% van de uitgaven zijn personeelsuitgaven, dit voor 279 voltijds equivalenten. 

De gemeente en het OCMW dragen bij in de werking van o.a. Politie, Brandweer, 

Zorgbedrijf, de afvalverwerkingsmaatschappij IVM en vele andere instellingen en 

verenigingen. In 2019 werd er 4,9 miljoen euro uitgegeven aan werkingsbijdragen voor 

instellingen en verenigingen.   

• Zo is er een resultaat van 1,6 miljoen euro voor boekjaar 2019. Samen met de resultaten van 

vorige boekjaren komen we op een gecumuleerd resultaat van 12,5 miljoen. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn 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. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapporten in het deel documentatie. 

 

6. AANPASSING REGLEMENT ZORGELOZE KINDERTIJD – WIJZIGING VOORWAARDEN, 

WIJZIGING NAAM NAAR “MALDEGEM AANZET 

 

• In zitting van 25 september 2018 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de herwerkte 

versie van het reglement zorgeloze kindertijd goed. 

• Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 2 juni 2020 groen licht voor de 

opstart van het project Aan Zet. In het kader van dit project kunnen Maldegemnaars, maar 

ook bedrijven en serviceclubs, voor een bedrag van 300 euro optreden als adoptant voor 

een Maldegems kind in kansarmoede. 

• De exacte schoolkosten en aan opvoeding gerelateerde kosten voor een jongere zijn moeilijk 

te ramen. Naar werkbaarheid en duidelijkheid toe is het aan te bevelen om naar adoptanten 

te werken met een vast bedrag dat geldt als de minimale kost. Bijkomende kosten kunnen 

gefinancierd worden uit middelen van het lokaal bestuur. 

• Het reglement zorgeloze kindertijd voorzag voor een specifieke doelgroep al in 

tussenkomsten die varieerden in functie van de leeftijd van de kinderen. Het aanpassen van 

het reglement mag niet leiden tot een 'verarming', in die zin dat gerechtigden op lagere 

tussenkomsten aanspraak zouden kunnen maken dan voordien. 

• Bovendien lijkt het aangewezen om een uniforme werkwijze toe te passen, ongeacht de 

leeftijd van het kind, waarbij het bedrag dat ter beschikking gesteld wordt weliswaar stijgt 

met de leeftijd van het kind. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft haar goedkeuring voor de opstart van het project 

Maldegem AanZet waarbij inwoners, serviceclubs, bedrijven, ...uit Maldegem zich kunnen engageren 

als adoptant door tussen te komen in de opvoedingskosten voor één of meerdere kansarme 

Maldegemse jongeren ten bedrage van 300 euro op jaarbasis. 



 
 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de naamsverandering van het reglement 

van 'Zorgeloze Kindertijd' naar 'Maldegem AanZet' en keurt het reglement goed. 

 

7. ZORGBEDRIJF MEETJESLAND: JAARREKENING 2019 - ADVIES 

 

• Het decreet Lokaal Bestuur stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn advies kan 

uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging. 

• De jaarrekening werd door de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland 

vastgesteld op 10 juni 2020 en ontvangen door het OCMW Maldegem op 18 juni 2020. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verleent positief advies over de jaarrekening 2019 van het 

Zorgbedrijf Meetjesland. 

 


