
 Gemeenteraad 
Zitting van 18 mei 2021 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine 
Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy 
Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de jaarrekening 2020 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle latere wijzigingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de OCMW’s en alle latere wijzigingen; 

Overwegende het ontwerp van de jaarrekening 2020 van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat de jaarrekening 2020 bestaat uit volgende beleidsrapporten: 

- De beleidsevaluatie 
- De financiële nota 
- De toelichting; 

Overwegende dat de bijkomende documentatie die de raadsleden meer duiding geeft over de jaarrekening 
ter beschikking wordt gesteld aan de raadsleden via het notulenbeheer bij het besluit van 18 mei 2021 van de raad 
voor maatschappelijk welzijn betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2020 voor het onderdeel OCMW; 

Overwegende dat de gemeente er dient voor te zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan 
nakomen; 

Overwegende dat er in de regelgeving hieromtrent geen definitie, berekeningswijzen of modellen zijn 
vastgelegd; 

Overwegende de beslissing van 15 maart 2021 van zowel het college van burgemeester en schepenen als 
het vast bureau om dit in de praktijk te vertalen als volgt: de gemeente komt tussen van zodra het beschikbaar 
budgettair resultaat van het OCMW negatief is; 

Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in boekjaar 2020 positief is en het 
aldus in de jaarrekening 2020 niet nodig is om een financiële tussenkomst te verrichten van de gemeente naar het 
OCMW; 

Overwegende dat dit geenszins de liquiditeitsstromen in de weg staat indien zou blijken dat het OCMW 
onvoldoende liquide middelen op de bank heeft om haar financiële verplichtingen na te komen; 

Op voorstel van de burgemeester; 
BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-
Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De gemeenteraad keurt het deel van het OCMW van de jaarrekening 2020 van de gemeente 

Ingelmunster goed, waardoor de jaarrekening 2020 definitief wordt vastgesteld. 



 
 
 
Artikel 2 – Door de algemeen directeur wordt een afschrift van huidige beslissing overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheden. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 19 mei 2021 

 
ir. Dominik Ronse 


