Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar
2019 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Hechtel-Eksel.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE LIMBURG
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 262, §1.
Juridisch kader
Het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en in het bijzonder artikel 173.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 260
derde lid en 262.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en in het
bijzonder de artikelen 30 tot en met 45.
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, en in het bijzonder
de artikelen 5 tot en met 8 en 11 tot en met 13.
Feitelijke context
De raad voor maatschappelijk welzijn van Hechtel-Eksel heeft op 25 mei 2020 de jaarrekening
over het financiële boekjaar 2019 vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 29 juni 2020 deze
jaarrekening goedgekeurd met de volgende saldi:
budgettair resultaat boekjaar:
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:
resultaat op kasbasis:
balanstotaal:
overschot van het boekjaar:

638.156,00 EUR
3.288.841,00 EUR
3.288.841,00 EUR
4.621.550,75 EUR
813.863,47 EUR

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze
publicatie op 2 juli 2020 en bezorgde de digitale rapportering op 1 juli 2020.
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Verantwoording
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.

BESLUIT:
Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van de gemeente Hechtel-Eksel wordt goedgekeurd.
Hasselt,

De gouverneur van de provincie Limburg,
Digitaal ondertekend
Jozef
door Jozef Lantmeeters
Lantmeeters (Signature)
Datum: 2020.09.03
(Signature) 17:04:06 +02'00'

Jos LANTMEETERS

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de
tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State
(http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt
toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt
ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.
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