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Vaststelling van budgetwijziging nr 1 /2019 van het
OCMW van Hechtel-Eksel - Vaststelling

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stefan Agten, voorzitter; de heer Jacky Snoeckx; de heer Marc De Pachter; de heer Sven
Saenen; de heer Jan Dalemans; mevrouw Nele Lijnen; mevrouw Ivette Leten; de heer Theo Martens;
de heer Johan Feyen; de heer William Linmans; de heer Tony Baselet; mevrouw Kelly Leenaerts;
mevrouw Karen Kerkhofs; mevrouw Carina Gijsbers; de heer Jordy Verlinden; mevrouw Kristel
Vanbaelen; mevrouw Ellen Willekens; mevrouw Jessie Olyslagers; mevrouw Marie De Rycke; de heer
Robert Verheyen, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Raf Truyens; de heer Jan Vangenechten; de heer Jo Kerkhofs; mevrouw Hanne Palmans

Beschrijving
Aanleiding en context
Met de ingebruikname van de woning in de Kapelstraat 1 is het LOI uitgebreid van 14 naar 20
plaatsen met ingang van 1 juli 2019. Het toezicht heeft bij de jaarrekening 2017 opmerkingen
gegeven over de boekingswijze van de gesco-toelage, hoewel de budgetten waren opgemaakt
conform de afspraken met het toezicht bij de opstart van de meerjarenplanning 2014-2019. Ook
worden enkele budgetten aangepast naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden. Alle
aanpassingen betreffen een identieke verschuiving tussen ontvangsten en uitgaven, en betekenen
budgettair een nul-operatie.
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De rekening 2018 van het OCMW is opgemaakt en vastgesteld. De investeringsbudgetten 2018
werden overgedragen naar 2019.
Argumentatie
De wijzigingen in het aantal LOI-plaatsen leiden tot meeruitgaven, die gecompenseerd worden door
een verhoging van de subsidies vanuit Fedasil.
Verder moet, eens de rekening is vastgesteld, het gecumuleerd budgettair resultaat ingebracht
worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. Daarnaast worden, volgens de richtlijnen van de
beheers- en beleidscyclus (BBC), alle resterende budgetten uit het investeringsbudget overgedragen.
Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 78.

Stemming op het besluit
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging nummer 1 van het budget 2019 van het OCMW vast te stellen overeenkomstig het
ontwerp in bijlage.

Artikel 2
Dit besluit met de daarbijhorende bijlage over te maken aan de Vlaamse regering.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de OCMW-raad

Robert Verheyen
Algemeen directeur

Johan Feyen
lid Vast Bureau (ondertekening
bij delegatie art. 281 DLB)
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