
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

U]TTREKSEL U]T DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE
D.D. 23 SEPTEMBER 2019

Aanwezig: Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meu.l-eman, burgemeester,
Geert Asman, Isabel Del-laert en Steven De Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Matthias Cassier, Jan De Beule,
Debbie De Vleesschauwer, Gino DrHaene, Guy D'Haeseleer, Vincent
Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, Kristof
SteveJ-inck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, l,ucien Van de
Velde en Kurt Van üIeynsberghe, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen dj-recteur.

Verontschuldigd: Luc Van Vüaesberghe, schepen en Filip Bruggheman, raadslid

OPENBARE ZITTING PUNT 3 RECHTZETTING SCHEMA' S JAARREKENING 2O1B OCMV\I

DE RAAD:

Gelet op artikeL 249 van het decreet over het lokaal bestuur waarin vermel-d
wordt dat, nadat de raden het bel-eidsrapport elk voor hun deel hebben
vastgesteld, de gemeenteraad het deel van het bel-eidsrapport zoals
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt. Door die
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad het deel van het bel-ej-dsrapport zoals
vastgestefd door de raad voor maatschappefijk welzi¡n niet kan goedkeuren
als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval verval-t
de eventuef e vaststeJ-ling van het deel- van het bel-eidsrapport zoaf s
vastgestel-d door de gemeenteraad;

Gelet op het Ministerieel Besl-uit beÌeids- en beheerscyclus gemeenten,
provincies en OCMVìI's van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot
wij ziging van het Ministerieel- Besl-uit beleids- en beheerscyclus van 26
november 2072;

Gelet op de beslissing van de OCMVü-raad d.d. 24 juni 2019, waarin de
jaarrekening 2018 van het OCMI¡ü werd goedgekeurd;

Overwegende dat het schema J1 'De financiël-e doelstellingenrekening' van de
jaarrekening 2018 van het OCMIü onvoll-edig is, en bestuurÌijk toezicht vraagt
om vooralsnog het volledige schema aan de raad voor te leggen (inclusief de
onderverdeling per beleidsdomein) en hen op de hoogte te brengen van deze
vaststefling;
Gel-et op de beslissing van de OCMVü-raad van heden, waarbij het aangepast
schema J1 'De financiëIe doel-stel-Ienrekening' (inclusief de onderverdelíng
per beleidsdomein) van de jaarrekening 20IB OCMVü ZeIzaLe en de aangepaste
jaarrekening 2018 werd vastgestel-d;
Overwegende dat bijgevolg ook aan de gemeenteraad qevraagd wordt om het
aangepast schema ,J1 'De fi-nanciële doelstellenrekening' van de ¡aarrekening
2018 OCM!ü Zelzate en de aangepaste jaarrekening 201"8 van het OCMVü vast te
steffen;

BESLU]T:
In openbare zitting
Met 20 ja-stenmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst
Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De Beule .fan, De Vl-eesschauwer Debbie,
D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dieríckx VJ-ncent, Goernaere Dirk, Laureys Rik,
Maenhout MarÌeen, Segers KarJ-, Stevel-inck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van
Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van VìIeynsberghe Kurt) bij 1 onthouding
(Frank Bruggeman):



Artikel l-: - De gemeenteraad stelt het aangepast schema J1 \De financiël-e
doelstellenrekening' (incl-usief de onderverdeling per beleidsdomein' van de
jaarrekening 2018 OCMW ZeJ-zaiue vast.
Artikel 2: - De gemeenteraad stelt de aangepaste jaarrekening 2018 van het
OCMVü Zelzale vast.
Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel-
directeur, de OCMÍù-voorzitter en de heer provinciegouverneur van Oost-
Vlaanderen.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zel-zate op
23 september 2019.

NAMENS DE GEMEEN
In opdracht:
Guy VERBUYST
algemeen dir teraadr

Dirk GO


