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Voorwerp

Jaarrekening 2020 Kuurne - vaststelling

In openbare vergadering
Bevoegdheid en juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en later wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen betreffende de
beleids- en beheercyclus van de lokale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de BBC van de lokale besturen.
Feiten, context en argumentatie
De jaarrekening 2020 Kuurne werd tijdig aan de raadsleden bezorgd. Aan de raadsleden
werd ook de documentatie horende bij de jaarrekening 2020 Kuurne tijdig bezorgd. De
documentatie omvat de achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te
beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten
maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport is opgenomen.
De jaarrekening 2020 Kuurne (in bijlage) dient vastgesteld te worden voor het luik
OCMW door de raad voor maatschappelijk welzijn (opsplitsing in schema J3).
De gemeente dient er voor te zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan
nakomen. In de regelgeving hieromtrent zijn geen definitie, berekeningswijzen of
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modellen vastgelegd. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
hebben in zitting van 30 maart 2021 beslist om de tussenkomst van de gemeente in de
financiële verplichtingen van het OCMW te vertalen als: de gemeente komt tussen van
zodra het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW negatief is, voor het bedrag
van het negatief beschikbaar budgettair resultaat. Het beschikbaar budgettair resultaat
van het OCMW in boekjaar 2020 is positief, waardoor er in 2020 geen tussenkomst van
de gemeente nodig is in de financiële verplichtingen van het OCMW. Dit staat
liquiditeitsstromen niet in de weg, indien zou blijken dat het OCMW onvoldoende liquide
middelen op de bank heeft om haar financiële verplichtingen na te komen.
Adviezen en visum
Het positief advies van het managementteam van 25 maart 2021.
Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2020 Kuurne (beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting) wordt
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor wat betreft het OCMW-luik.
Artikel 2
De jaarrekening 2020 Kuurne wordt binnen de 10 dagen na de vaststelling gepubliceerd
op de website met de publicatiedatum.
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