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Openbare zitting van 29 junl2021

Aanwezig: Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;
Dirk claes, carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, leden
vast bureau;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, suzy Michiels,
M.ia van cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet serneels, Farida Tierens, stella
Beckx, Gert Heylen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Herwig Pierre, lngrid Van Steenberge, Heidi Pittomvils, raadsleden;

6. Vaststelling Jaarrekenin g 2020 - deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Voorgeschiedenis
' Het verslag van 16 juni 2021 van de raadscommissie Financiën waar de jaarrekening 2020 van

het lokaal bestuur Rotselaar werd besproken.

Feiten en context
' De gemeente en haar OCMW vormen samen I rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde

jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stellen de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun deel van de jaarrekening vast.

' De geconsolideerde jaarrekening 2020 inclusief alle verplichte bijlagen wordÍvoorgelegà aan de
gemeenteraad Rotselaar.

' De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening, zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelUk welzijn goed, en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het
OCMW definitief vast.

' De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn gèdurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de
beleidsdoelstellingen en de mate waaiin ze zijn bereikt.

' De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer
' De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingeÀ in net ontwerp van

jaarrekening die relevant is 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 geconsolideerde resultaten zijn als volgt:. Autofinancieringsmarge en resultaat op kasbasis:
- Autofinancieringsmarge: € 91 0.978
- Gecumuleerd budgettair resultaat : € 6.099.814. Staat van opbrengsten en kosten per 3111212020:
- Opbrengsten € 26.754.727
- Kosten €.29.177.908. Overschot van het boekjaar € - 2.423.181. Balanstotaal op 3111212020:€ 100.839.189. Tussenkomst in het resultaat van het OCMW : € 325.714

De voornaamste kengetallen voor het boekjaar 2O20 van het deel OCMW Rotselaar zijn als volgt
- gecumuleerd budgettair resultaat: - € g2S.T14
- autofinancieringsmarge: € - 1 .736.092
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Juridische gronden
. Artikelen 78, tweede lid, 4o, 249 toten met 253 en 260 tot en met 262 van het decieet lokaal

bestuur van 22 december 2017.. Artikelen 1 7 tot en met 28 van Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen.

Bijlage
. Jaarrekening lokaal bestuur Rotselaar 2020 met alle verplichte bijlagen

Besluit

Na beraadslaging,
20 stemmen vooi: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De
Rijck, Bart De Vos, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen
2 onthoudingen: Jeroen Degent en Liesbet Serneels
Artikel 1:
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de jaarrekening 2020 van de gemeente en
het OCMW Rotselaar vast.
Zonder rekening te houden met de transfers tussen de gemeente en het O.CMW bedraagt het
gecu m u leerd bud getta ir resultaat €. -325.7 1 4.
Artikel 2:
Om het beschikbaar resultaat van het OCMW 2020 op nul euro te brengen, bedraagt de
gemeentelijke tussenkomst € 325.71 4.

**,a 
wordt, samen met de bijlagen, aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Opgemaakt op 30 juni 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Vos
voorzitter
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