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Afwezig / 

 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Financiële dienst (open) 

A.  Vaststelling jaarrekening 2019 en toelichting bij de jaarrekening 2019. 

Gelet op de voorliggende jaarrekening 2019 alsook toelichting bij de jaarrekening 2019 

van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herk-de-Stad, die integraal 

deel uitmaken van dit besluit; 

Gelet op het feit dat de financiële toestand van de jaarrekening 2019 een 'resultaat op 

kasbasis' van 910.408,14 euro en een 'autofinancieringsmarge' van 235.087,68 euro 

vertoont; 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn van 19 december 2008; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 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 en latere wijzigingen; 

Met 15 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy 

Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, 

Ludo Knaepen), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim 

Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck) 

BESLUIT: 



Artikel 1. 

Dat de voorliggende jaarrekening 2019 en de toelichting bij de jaarrekening 2019 van het 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herk-de-Stad vastgesteld worden 

met een 'resultaat op kasbasis' van 910.408,14 euro en een 'autofinancieringsmarge' 

van 235.087,68 euro. 

Artikel 2. 

Dat de voorliggende jaarrekening 2019 en de toelichting bij de jaarrekening 2019 van het 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herk-de-Stad ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 14 september 2020. 

 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- de dienst financiën. 

 Fractieleider Lo Guypen van de fractie NIEUW verantwoordt zijn onthouding als volgt en 

de Onafhankelijken sluiten zich hierbij aan: 

Op basis van de evaluatie van de doelstellingennota en van de financiële toestand van het 

OCMW blijkt dat de realisaties in 2019 ruim beneden peil zijn gebleven. Voor tal van 

acties is er weinig of geen vooruitgang. Daarnaast is het effect van de gepresteerde 

initiatieven voor vele acties onduidelijk en niet meetbaar. Deze negatieve vaststelling uit 

zich ook duidelijk in de financiële toestand. De cijfers van de kastoestand en de 

autofinanciering vertonen een belangrijke stijging t.o.v. het initieel budget. Geld dat 

voorzien was voor besteding die er helaas niet is gekomen. Het bestuur is in haar beleid 

duidelijk gebuisd zonder kans op herexamen.  

Uitgaande van het verslag van de werkzaamheden en de bijhorende cijfers kan NIEUW 

Herk-de-Stad en Onafhankelijken absoluut niet akkoord gaan met de jaarrekening 2019. 

________________ 

Raadslid Johny Franssen verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 

De N-VA fractie wenst vooreerst de algemene en de financiële directeur samen met de 

medewerkers, die deze jaarrekening 2019 hebben opgesteld, te feliciteren voor het 

geleverde werk om deze jaarrekening 2019 aan ons voor te leggen.  

De cijfers zijn niet altijd transparant en de intenties van de beleidsploeg zijn onduidelijk. 

De oppositie wordt zo veel als mogelijk “niet betrokken” bij het gevoerde beleid en krijgt 

zo weinig concreet zicht op de details.  

_______________ 

Fractieleider Gunter De Ryck wenst de onthouding van de fractie Groen niet te motiveren. 

______________ 
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