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GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST
VERSLAG OCMW-RAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag, 23
mei 2019
SOCIAAL HUIS, KRAAIENNESTPLEIN 1 – 21u15
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, P. Vlietinck, K. van
der Hooft, Leden vast bureau;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, F. Bienstman-De Vreeze, F. Pottier, T.
Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, K. De Plecker, C. Bedert, L. Lierman, L.
Callens, J. Van Durme, A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
N. Couhysder, Raadslid
Graaf L. Lippens, Burgemeester;
A. Vandenbussche, Lid vast bureau

Openbaar
Financiën - Boekhouding
1.

Financiën - Boekhouding - Jaarrekening 2018 - Vaststelling.

Secretarie
2.
3.

Secretarie - Seniorenadviesraad vzw - Politieke afvaardiging algemene vergadering - Aanstelling.
Secretarie - Zorgraad - Vertegenwoordiger - Aanstelling.

De voorzitter opent de vergadering om 21u15.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter: Graaf Leopold Lippens en schepen A.
Vandebussche
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

OCMW-Raad (diensten en schepenen)
Openbaar

1.

Financien - Boekhouding - Jaarrekening 2018 - Vaststelling.
De OCMW-raad in openbare zitting,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder op artikel 41 en 260;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 augustus 2008 betreffende de gemeenten die de beleids-en
beheerscyclus willen toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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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;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van 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;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van jaarrekening 2018 tijdens de informatievergadering voor de
raadsleden op woensdag 15 mei 2019;
Op voorstel van het Vast Bureau;
BESLUIT :
Enig artikel.
De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2018 vast als volgt:
Resultaat op kasbasis: 761 539 EUR
Autofinancieringsmarge: 290 174 380 EUR
Boekhoudkundig resultaat: - 172 748 EUR
Balanstotaal: 11 271 178 EUR
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.
Secretarie - Seniorenadviesraad vzw - Politieke afvaardiging
algemene vergadering - Aanstelling.
De OCMW-raad in openbare zitting,
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder op artikel 40 - 4°;
Gelet op de statuten van de vzw Seniorenraad Knokke-Heist van 2 december 2004;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke seniorenraad van 23 juni 2011;
Gelet op artikel 2 van bovenstaand reglement dat bepaalt dat een afgevaardigde van het OCMW mag
worden aangesteld voor de algemene vergadering en raad van bestuur;
Gelet op de ingediende kandidaturen van de fractie Gemeentebelangen waarbij Didier Dejaeghere wordt
voorgesteld als afgevaardigde met spreekrecht, geen stemrecht voor de seniorenadviesraad vzw;
BESLUIT:
Artikel 1.
Didier Dejaeghere wordt aangesteld om als afgevaardigde met spreekrecht, geen stemrecht te zetelen in
de Seniorenadviesraad vzw.
Art. 2.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
 Seniorenadviesraad vzw
 de betrokkenen
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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3.

Secretarie - Zorgraad - Vertegenwoordiger - Aanstelling.
De OCMW-raad in openbare zitting,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder op artikel 40 - 4°;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2018 betreffende de goedkeuring van de toetreding tot
Eerstelijnszone Oostkust;
Gelet op de brief van 25 april 2019 van Eerstelijnszone Oostkust waarin wordt gevraagd om een
vertegenwoordiger voor te dragen voor de zorgraad;
Gelet op de ingediende kandidaturen van de fractie Gemeentebelangen waarbij Karel Hermans,
coördinator dienst Welzijn wordt voorgedragen als vertegenwoordiger voor de zorgraad en Mieke
Timmerman, adjunct diensthoofd onthaal en administratie dienst Welzijn als zijn plaatsvervanger;
BESLUIT:
Artikel 1.
Karel Hermans wordt aangesteld om als vertegenwoordiger te zetelen in de Zorgraad.
Art. 2.
Mieke Timmerman wordt aangesteld om als plaatsvervangend vertegenwoordiger te zetelen in de
Zorgraad.
Art. 3.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
 Zorgraad
 de betrokkenen
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige OCMW-raadszitting d.d.
donderdag, 25 april 2019 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren.
Het verslag wordt overeenkomstig artikel 277 van het decreet Lokaal Bestuur als goedgekeurd
beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.
De voorzitter sluit de vergadering om 21u25.

Algemeen directeur,

De voorzitter,

