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COUDYZER Werner, DEBACKERE Lieselotte 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik 
 
 

 
1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
 
Naar aanleiding van de behandeling wordt door raadslid Werner Coudyzer verwezen naar dezelfde 
opmerking als bij de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad van 6 mei 2019. 
 
De OCMW-raad geeft zonder verdere opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 6 
mei 2019. 
 
 
2 Financiën - OCMW - jaarrekening 2018 
 
DEBAT 
 
 
Na omstandige toelichting door schepen - voorzitter BCSD Paul Storme worden door de raadsleden 
nog volgende toelichtingen gevraagd: 
-   Raadslid Marleen Vanden Broucke met betrekking tot het aantal kansarme gezinnen die binnen 

Jabbeke gekend zijn. 
-  Raadslid Geert Orbie met betrekking tot de beperkte uitgaven voor leefloon en wat verstaan wordt 

onder ondersteuning in natura en speciën. De vraag ook met wat in de toekomst zal gebeuren met 
het budgettaire overschot. 

 
Door de voorzitter BCSD wordt verwezen naar de  40 – 50 dossiers die per maand voorkomen in het 
BCSD en het inderdaad gelukkig beperkte aantal dossiers leefloon. Overschotten zullen straks 
geconsolideerd worden bij de gemeente. 
 
 
BEHANDELING 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(en latere wijzigingen); 
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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); 
 
Gelet op Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 
beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 
 
Het ontwerp van de OCMW - rekeningen over het financieel boekjaar 2018 wordt voorgelegd. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening van het OCMW over het dienstjaar 2018, omvattende de beleidsnota, de financiële 
nota en de samenvatting van de algemene rekeningen, wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 
 
Exploitatiebudget:  € 315.387,79    (€3.209.563 uitgaven - €3.524.951 inkomsten) 
Investeringsbudget:  € - 563.308,40  (€563.308,40 uitgaven - € 0 inkomsten) 
Andere: € -70.741,24 (€ 70.741,24 uitgaven - €0 inkomsten) 
 
Budgettair resultaat boekjaar  € -318.661,85 
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar  € 2.495.973,01 
Gecumuleerd resultaat  € 2.177.311,16 
Resultaat op kasbasis € 2.177.311,16 
 
Financieel draagvlak  € 348.192,53 
(=exploitatieontvangsten verminderd met exploitatie-uitgaven excl. Nettokost van schulden 
(interesten)) 
Netto periodieke leningsuitgaven  € 103.545,98 
(netto aflossing schulden + nettokost schulden) 
AUTOFINANCIERING  € 244.646,55 
 
Artikel 2: 
De balans wordt per 31 december 2018 afgesloten als volgt: 
- aan actiefzijde met een totaal van 6.360.759,72 euro, zijnde 4.013.042 euro vaste activa en 2.347.718 

euro vlottende activa; 
- aan passiefzijde met een totaal van 6.360.759,72 euro, zijnde 5.116.873 euro eigen vermogen en 

1.243.886 euro schulden. 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 6 mei 2019. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland 
op maandag 1 juli 2019. De vergadering wordt beëindigd om 22u15. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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