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Aanwe z ig Dirk Goemaere, voorzttter;
Brent Meul-eman, burgemeesterf
Geert Asman, Isabel- DeÌlaert,
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier,
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Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx/ Rik Laureys, Marleen Maenhout,
Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher,
Karel Van Bever en Lucien Van de Velde, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.
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OPENBARE ZITTING _ PUNT 2b _ GOEDKEUREN JAARREKENING 2O1B OCMVü ZELZATE

DE RAAD

Gel-et op het gemeentedecreet
Gel-et op het decreet lokaal

d.d. 15 juli 2005, artikels 7-12 en !'74;
besluur van 22 december 2011, artikel 249

bestuur van 22 december 2071, de artikel_s

c?.

40'Gelet op het decreet lokaal
249 S 3, 260 en 595;

Gefet op het besluit. van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende
de bel-eids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, titel 2, hoofdstuk IV
(de ¡aarrekening);
Gelet op het besl-uit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende
de bel-eíds- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, titel 4t hoofdstuk IIX
(de waarderingsregels ) ;

Gelet op het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten,
provincies en OCMW's van 1 oktober 2070 en het Ministerieel- besluit. tot
wij ziging van het Ministerieel Besl-uit beleids- en beheerscyclus van
26 november 2012;
Overwegende dat, nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming
zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen,
rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van wel-ke aard ook, van
de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappeli¡k welzijn, deze
worden samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening;
Overwegende dat de jaarrekening wordt vastgestel-d voor 30 juni van het
boekjaar dat volgtt op het boekjaar \^raarop de rekening betrekking heeft;
Overwegende dat de jaarrekening een beleidsnota, een financiëIe nota en
een samenvatting van de algemene rekeningen omvat; dat de bel-eidsnota het
beleid \^/eergeeft dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft
gevoerd; dat de beleidsnota een toelichting omvat over de fínanciëIe
toestand van de gemeente en de aansl-uiting met de financiële nota
verwoordt; dat de financíel-e nota minstens de expì-oitatierekening, de
j-nvesteringsrekening en de liquiditeitenrekeninq bevat; dat de
samenvatting van de algemene rekeningen de bal-ans en de staat van
opbrengsten en kosten omvat;
Overwegende dat de jaarrekeninq bestaat uit de beleidsnota, de financiëIe
nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.; dat elk onderdeel_ van
de bel-eidsnota en van de financiële nota naast de gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven de ontvangsten en uitgaven van het oorspronketij k
budgeL en van het budget na de laatste budqetwi)ziqinq bevat;



Overwegende dat het ontwerp van de laarrekening op 6 ¡uni 201,9 aan ieder
lid van de gemeenteraad werd bezorgd; dat vragen voorafgaandelijk en
schriftelijk aan de wnd. financieel- directeur konden worden gesteld;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzì-jn
stemmen over hun deel van elk bel-eidsrapport; dat nadat de raden het
befeidsrapport el-k voor hun deel hebben vastgesteld de gemeenteraad het
deel van het bel-eidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappefijk wel-zijn goed dient te keureni dat door die goedkeuring
wordt het bel-eidsrapport in zijn geheel- geacht definitlef vastgesteld te
-.1 l-.LL)Lrt

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24 juni 2019 houdende de
vaststelling van de jaarrekening over 20IB van de gemeente;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende de
vaststefling van jaarrekening 2018 van het openbaar centra voor
maatschappeli j k wel zi)n.

BESLUIT:
in openbare zttting, met 16 ¡a-steÍrmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Cassier
Matthias, Dellaert Isabel, Van V,laesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke MarLin,
De Vleesschauwer Debbie, DrHaene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel- en Van De
Vefde Lucien) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman FiIip, De Beule
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof):
Enig artikel-: - De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van de het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzíjn ZeIzaLe - zoafs vastgesteld
door de raad voor maatschappelijk welziln - goed.

Kernciifers iaarrekeninq 2018:

Resultaat op kasbas¡s: vergel¡iking budget-reken¡ng Jaarrekening 2018
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget lnitieel budget

l. Exoloitatiebudoet lB-Al '1972.437 400.550 400.432

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

13976.549

15948.986

8921.924

7027.062

1 5000.1 27

15400.676

9010.794

6389.882

14390.556

14790.988

8919.251

5871.737

ll. lnvesterinqsbudqet lB-A) -1463.038 -4171,889 -671.900

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1558.426

95.388

8374.748

4202.859

786.900

11 5.000

lll. Andere (B-Al -975.592 -362.7't1 7.289

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

1 009.573

1009.573

1009.573

33.981

33.981

33.981

1009.267

1009.267

1009.267

646.556

615.000

31.556

31.556

1009.267

1009.267

1009.267

1016.556

985.000

31.556

31 .556



lV. Budqettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll) -466.'194 -4134.O5',1 -264.179

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4284,360 4284.360 370.833

Vl. Gecumuleerde budqetta¡re resultaat (lV+V) 381 8.167 150.310 106.654

Vll. Bestemde qelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

Vlll. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll) 381Ll67 150.310 1 06.654

Autofi nancierin g : vergel¡¡ king budget-reken ¡n g
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 juni 2019.

NAMENS DE GEMEENT
In opdracht:
Guy VERB
ALGEMEEN

UYS L) l_

VOORUR ERAAD

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekeninq Eindbudget lnitieel budget
l. Financieel draaqvlak (A-B) 184'1.154 963.699 963.557

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

7785.919

5944.764

6031.996

87.232

6817.674

5853.975

5941.480

87.505

6753.937

5790.380

5877.885

87.505

ll. Netto periodieke leninqsuitqaven (A+B) 527.530 529.146 529.146

A. /Veffo-af/oss i nge n v an sch ul den

B. Nettokosten van schulden

440.698

87.232

441.641

87.505

441.641

87.505

Autofinancierinqsmarge (l-ll) '131|3.224 434.553 434.411




