Zitting van 16 december 2020
Aanwezig:

Tonny Berteloot, Voorzitter OCMW-Raad
Koenraad Degroote, Burgemeester
Ives Lambrecht, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Schepenen
Bart De Keukeleire, Voorzitter BCSD
Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Charlotte Vandemoortele, Patrick
Bearelle, Gunther Simoens, Annie Verschuere, Tim Van Rijckeghem,
Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele, Philippe
Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne, OCMW RAAD
Sofie De Clerck, Algemeen directeur

DE RAAD
Betreft: 1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 november
2020;
BESLIST Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel: het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4
november 2020 wordt goedgekeurd.
DE RAAD
Betreft: 2. Jaarrekening 2019 OCMW – besluit Gouverneur
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende organisatie van de OCMW's en in het
bijzonder artikel 173;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de
artikelen 260 derde lid en 262;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, en in het bijzonder de
artikelen 30 tot en met 45;
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 OCMW's, en in het bijzonder de
artikelen 5 tot en met 8 en 11 tot en met 13;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 17 juni 2020 waarbij de jaarrekening 2019
werd goedgekeurd;
Gelet op de publicatie ervan op de webtoepassing van de gemeente op 2 juli 2020;
Gelet dat de gemeente de toezichthoudende overheid hiervan op de hoogte bracht op 14 juli

2020;
Gelet op het besluit van de Gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 dd. 16
november 2020;
BESLIST
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de
gouverneur dd. 16 november 2020 waarbij de jaarrekening 2019 van OCMW Dentergem
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het
decreet over het lokaal bestuur en wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
DE RAAD
Betreft: 3. BBC 2020-2025 : Vaststellen meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van het
OCMW
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en alle latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen en alle latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en alle latere
wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 30 november 2020;
Overwegende dat het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur oplossingen
aanreikt om een geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de
verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn;
Overwegende dat daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk aangepast meerjarenplan opstellen, dat
door beide raden wordt vastgesteld;
Overwegende dat op die manier een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal kan worden
gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de
doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn;
Overwegende dat ook het financiële evenwicht voor de gemeente en het OCMW als één
geheel wordt gepresenteerd en beoordeeld, omdat de gemeente en het OCMW een
geïntegreerd aangepast meerjarenplan maken;
Overwegende dat in het aangepast meerjarenplan een duidelijk onderscheid blijft bestaan
tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW, omdat elke rechtspersoon voor
de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan. Dit komt tot uiting in het schema met
het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het
OCMW apart worden opgenomen;
Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget voortaan is geïntegreerd in het aangepast
meerjarenplan. Het omvat de ramingen, die het bestuur voor het boekjaar 2020 en 2021 in het
aangepast meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de
financiering, ook de kredieten voor die jaren;
Overwegende dat in het aangepast meerjarenplan van de gemeente en het OCMW

afzonderlijke kredieten per rechtspersoon worden ingeschreven, aangezien de gemeente en het
OCMW immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten blijven
Overwegende dat de kredieten duidelijk worden toegewezen aan elke rechtspersoon
afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld;
Overwegende dat de vaststelling van het aangepast meerjarenplan behoort tot de
voorbehouden bevoegdheden van de raad;
Overwegende dat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd aangepast meerjarenplan
hebben maar wel nog hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan hebben; dat zowel de
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn eerst zijn eigen deel van het aangepast
meerjarenplan moet vaststellen;
Overwegende dat de gemeenteraad daarna het deel van het aangepast meerjarenplan dat de
raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, kan goedkeuren, waardoor het aangepast
meerjarenplan definitief is vastgesteld;
Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad nodig is omdat de gemeente de
financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn
maakt;
Overwegende dat die besluitvorming het best als volgt kan verlopen:
• de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het aangepast meerjarenplan
vast;
• de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het aangepast meerjarenplan vast;
• de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn
heeft vastgesteld.
Overwegende dat het ontwerp van het aangepast meerjarenplan volgende documenten bevat:
- Wijzigingen van de strategische nota
- Aangepaste financiële nota
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)
Aangepast overzicht kredieten (M3)
Aangepaste lijsten nominatieve subsidies
- Aangepaste toelichting
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven -functioneel (T1)
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven –economisch (T2)
Investeringsprojecten -per prioritaire actie/actieplan (T3)
Evolutie financiële schulden (T4)
Financiële risico's
Beschrijving grondslagen en assumpties
- Motivering van de wijzigingen
Nota over de wijzigingen van de strategische nota
Nota over de wijzigingen ingevolge de coronacrisis
- Aanvullende documentatie
Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen:
raadpleegbaar in de e-notulen
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Samenstelling beleidsdomeinen
Overzicht verbonden entiteiten
Personeelsinzet
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
Gelet op de voorafgaande toelichting van mevrouw Anne Van den Abeele, financieel
directeur, op 9 december 2020;

Gelet op de toelichting ter zitting van de heer Philip Vanhaesebrouck, schepen van financiën;
BESLIST Met 12 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives Lambrecht,
Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Charlotte Vandemoortele,
Gunther Simoens, Annie Verschuere, Philippe Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart
Vanquickenborne), 7 onthoudingen (Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Patrick Bearelle, Tim
Van Rijckeghem, Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele)
Artikel 1: het aangepast meerjarenplan 1 2020-2025: boekjaar 2020 en 2021, bestaande uit de
strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel
evenwicht (M2) wordt vastgesteld.
Artikel 2: het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt : 881.254 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt : 2.652.742 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt : -3.533.996 euro.
Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt : -3.533.996 euro
Er zijn geen onbeschikbare gelden.
De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt : -881.254 euro en de
gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 : -864.937 euro
Artikel 3: de kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2020 en 2021(M3) worden
vastgesteld.
Soort krediet
Totaal bedrag voor 2020
Totaal bedrag voor 2021
Totaal exploitatie-uitgaven
2.146.182 euro
2.260.976 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten 1.581.210 euro
1.511.171 euro
Totaal investerings-uitgaven
43.040 euro
0 euro
Totaal investerings-ontvangsten 415.000 euro
0 euro
Totaal financierings-uitgaven
16.317 euro
16.317 euro
Totaal financierings0 euro
0 euro
ontvangsten
Artikel 4: het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: 168.914
euro.
Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt:
155.267 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 3.533.996 euro.
Er zijn geconsolideerd onbeschikbare gelden in de dienstjaren 2020 en 2021, nm. 1.372.002
euro.
Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt : 324.181 euro.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt : 672.240 euro en de
geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 758.749 euro.
Artikel 5: deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het
decreet over het lokaal bestuur en zal aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.
DE RAAD
Betreft: 4. Kennisname managementrapport 3de kwartaal 2020
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in
het bijzonder artikel 77 en 177;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het managementrapport van het 3de kwartaal 2020, zoals opgemaakt door de

financieel directeur op 10 december 2020 en toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar
rapporteert aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de aangelegenheden vermeld
in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het voorliggend rapport minstens een overzicht omvat van de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de
budgetten;
Gelet op de toelichting door schepen van financiën Philip Vanhaesebrouck;
BESLIST
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het managementrapport van
het 3de kwartaal 2020 bevattende een financiële rapportering met betrekking tot de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten,
de visumverplichting, het debiteurenbeheer en de financiële risico's van het OCMW, zoals
opgemaakt door de financieel directeur op 10 december 2020.
Artikel 2: deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het
decreet over het lokaal bestuur.

Gedaan in zitting datum als boven
Namens de raad
De algemeen directeur,
Sofie De Clerck

De voorzitter
Tonny Berteloot

