
PROVINCTE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE
D.D. 25 MAART 2019

Aanwezig: Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meuleman, burgemeester,
Geert Asman, Isabel- Dell-aert, Luc Van Waesberghe en Steven De
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier,
Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene,
Guy DtHaeseIeer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, MarJ-een Maenhout,
KarI Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher,
Karel- Van Bever, Lucien Van de Velde en Kurt Van V'leynsberghe,
raadsl-eden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

OPENBARE ZITTING - PUNT 3 - KENNISNAME VAN HET OCMVü_BUDGET 2019

DE RAAD:

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappefijk welzijn d.d. 20
december 2017 houdende qoedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-
20L9;
Gel-et op het besluit van de raad voor maatschappelijk wel-zijn d.d. 25
februari 2019 houdende qoedkeuring van het budgeL 2019;
Overwegende dat het budget 2019 past binnen het meerjarenplan, zodat
conform art. 148 en art. 150 van het OCMVü-decreet het budget ter
kennisgeving aan de gemeenteraad moet worden voorgeJ-egd;
Overwegende dat in het budget 2019 een gemeentelilke bijdrage is opgenomen
ten bedrage van € 1.7 70.000;
Gel-et op het positief advies van het coJ-Iege van burgemeester en schepenen
van 201 februari 201-9 voor het budget 20L9;
Gel-et op het decreet betreffende de organisatie van de OCMW's d.d.
19 december 2008 en l-atere wijzigingen, inzonderheid Titel IV art. 144 tot
en met 154;
Gelet op het besl-uit van de Vl-aamse regering d.d. 25 juni 2010 in verband
met de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel besl-uit van l- oktober 201"0 tot vaststellínq van
de modelfen en de toel-ichting ervan, en de rekeningstelsefs van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gel-et op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 201-1 en l-atere
wij zigingen.

BESLUIT:
In openbare zitting:
Artikel l-: - Er wordt kennis genomen van het budget 2019 zoals vastgelegd de
beslissing van de raad voor maatschappelíjk wel-zi-jn d.d. 25 februari 2019;
De gemeentelijke bijdrage in het budget 201-9 wordt bepaald op € 1.110.000
(exclusief 259ø van het Gemeentefonds dat rechtstreeks aan het OCMitü wordt
gestort).
Artikel 2: - Afschrift van deze beslissinq zal worden toegezonden aan de
provinciegouverneur en de financieel directeur.

Vastgesteld in openbare zit.ting van de gemeenteraad van Zel-zate op
25 maart 2019.
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