Bekendmakingen beslissingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
29/06/2020 cf. art. 286 van het decreet lokaal bestuur
Vaststellen jaarrekening 2019 OCMW Berlare
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet meer bepaald op de artikelen 173 en 175 van dit decreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010;
Gelet op art. 595 van het decreet lokaal bestuur betreffende de overgangsbepalingen inzake beleidsen beheerscyclus;
Gelet op de voorliggende jaarrekening van boekjaar 2019 met een resultaat op kasbasis van
1.392.584,73 € en een autofinancieringsmarge van 168.832,28 €, zoals in bijlage toegevoegd;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoor de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Carine Meyers)

Artikel 1:
Stelt de jaarrekening 2019 van het OCMW Berlare vast met een resultaat op kasbasis van
1.392.584,73 € en een autofinancieringsmarge van 168.832,28 €.
Artikel 2:
Maakt de afschriften van deze beslissing en de jaarrekening 2019 over aan:
 De heer gouverneur via het digitaal loket.
 De financieel directeur
Artikel 3:
Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
Wijziging huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn
DE RAAD,
Gelet op art. 38 en art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Overwegende dat een huishoudelijk reglement van de raad de bepalingen uit het decreet lokaal
bestuur met betrekking tot de interne werking van de raad, verder concretiseert en daarbij rekening
houdt met de lokale context;
Gelet op het feit dat op 1 juni 2020 het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (FBU) van start
ging en het OCMW beroep kan doen op dit Fonds
Zie https://www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen
Gelet op het feit dat het OCMW via het huishoudelijk reglement één persoon kan aanduiden om de
digitale aanvragen te ondertekenen; dat enkel de voorzitter van de raad en de algemeen directeur
samen gemachtigd zijn dit te doen, als dit niet gedelegeerd wordt;
Gehoord het voorstel om dit te delegeren aan de hoofdmaatschappelijk werker en bij haar afwezigheid
aan de algemeen directeur;
Gehoord de toelichting ter zitting die terug te vinden is in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Carine Meyers)

Artikel 1:
Stelt artikel 34 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn als volgt
vast met ingang van heden:
Art. 34, § 1.
De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals
bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2.
De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §5 van het decreet over het lokaal bestuur,
worden ondertekend door de voorzitter van het vast bureau en medeondertekend door de algemeen
directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet
over het lokaal bestuur.
§3
De documenten die betrekking hebben op het Fonds der bestrijding van de
uithuiszettingen worden ondertekend door de hoofdmaatschappelijk werker en in haar
afwezigheid door de algemeen directeur.

