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l. De beleidsnota





Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (212.343.985)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-1: kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen

Begindatum; 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: AP-1: bejaardenwoningen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-1: onderhouden renovatie bejaardenwoningen in de Meetkerkestrao.t

Het budget dat nog beschikbaar is zal in 2019 worden gebruikt om enkele kleinere onderhoudswerken uit te voeren :

schilderwerken en vervanging achterdeuren. Voor drie van de vier woningen gebeurt dit in het kader van het sociaal huurstelsel.

Voor de vierde woning is dit nog in het kader van de bejaardenwoningen.

Begindatum: 01-01-2014

Evaluatie:

Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: -^ Uitgevoerd

In het kader van de overdracht van het beheer van 3 van de 4 bejaardenwoningen aan SHM Het Lindenhof werden een aantal

kleine onderhoudswerken uitgevoerd: het vernieuwen van de elektriciteit en keuring in alle 4 woningen , het buiten werking stellen

van het ventilatiesysteem en plaatsen van nieuwe rookafvoer voor dampkappen, het plaatsen van vogelwering in de schouwen. De

facturen hiervoor worden pas in 2020 opgemaaakt.

Actie: ACT-2: opmaak toewijzingsregïement voor de bejaardenwoïïmgen

Dit reglement werd niet opgemaakt. In plaats hiervan werd een beheersovereenkomst opgemaakt met de Sociale

Huisvestingsmaatschappij het Lindenhofom de woningen in hun beheer te geven. Vanaf l januari 2019 worden 3 van de 4

woningen effectief in beheer gegeven. Zo worden deze woningen verhuurd als sociale woning conform het sociaal huurstelsel.

Begindatum: 01-01-2014

Evaluatie:

Einddatum: 31-12-2019 Uituoeringstrend; y Uitgevoerd

De bejaardenwoningen zijn vanaf 01/01/2019 in beheer van SHM Het Lindenhof. 3 van de 4 woningen worden verhuurd als sociale
woning. Het toewijzingsreglement van SHM Het Lindenhof is voor deze 3 woningen nu van toepassing.

AP-1: bejaardenwoningen

Investeringen

onderhoud en renovatie bejaardenwoningen in de

Meetkerkestraat

Uitgaven

Saldo
Uitgaven

Saldo

Jaarrekening

0,00

0,00

0,00
0,00

Eindbudget

_CLOO

_(LOO
_CLOO

_aoo

Initieel budget

0,00_

0,00

0,00,

0,00

Actieplan: AP-2: bouwen van woning met bestemming noodwonirtg of sociale woning

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Evaluatie:

De bouw van de woning werd voltooid. De woning werd in gebruik genomen op 2/11/2019.

Actie: ACT-3: bouwen van woning met bestemming noodwoning of sociale woning

Naar aanleiding van de gunning en de start van de werken, werd het budget voor de uitvoering van de werken aangepast.
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Begindatum; 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ,/ Uitgevoerd

AP-2: bouwen van woning met bestemming noodwoning of sociale woning

Investeringen

bouwen van woning met bestemming noodwoning of sociale

woning

Uitgaven
Ontvangsten

Saldo
Uitgaven

OntvanHSten

Saldo

Jaarrekening

132.279,66

55.678,26

-76.601,40

132.279,66

55.678,26

-76.601,40

Eindbudget

140.000,00
55.678,26

-84.321,74

140.000,00

55.678,26

-84.321,74

Initieel budget

40.ogo,M
Ö,QO_

-40.000,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

Actieplan: AP-3: de mogeSijkheideïï onderzoeken om het aanbod tijdelijke sociale huisvesting te vergroten

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-4: actief zoeken op de private woonmarkt naar huurwoningen om ter beschikking te steïïen als tijdelijke sociale
huisvesting voor gezinnen.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: )( Afgevoerd

Evaluatie:

Nu de eigen noodwoning eind 2019 in gebruik werd genomen, is er minder nood aan een huurwoning.

Beleidsdoelstelling: BD-2: inwoners actief informeren over de OCMW dienstverlening

Begindatum; 01-01-2014 Einddatum; 31-12-2019

Actieplan: AP- S: driemaandelijkse publicatie van OCMW katern met actuele informatie over de dienstverïening in het
gemeentehjk infbbïad Het Poïderkrantje

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-6: driemaandelijkse publicatie van OCMW katern met actuele informatie over de dienstverïenitïg in het gemeentelijk
infoblad Het Polderkrantje"

Begindatum; 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actieplan; AP- 6: actueel houden website OCMW en brochure

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum; 31-12-2019

Actie: ACT- 7: actueel houden website OCMW en brochure

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Beleidsdoelstelling: BD-6: bestrijden van kinderarmoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actiepïan: AP'll: i.s.m, gem jeugddnst e.a, visïe/initiatieven uitwerken drempelverlagend werken kinderen in armoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-16: in samenwerking met gemeentelijke jeugddienst en andere actoren een visie uitwerken

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-1.2-2019 Uitvoeringstrend: ^ fn uitvoering

Actie: ACT-17: invoeren van onderwijscheques

Budget wordt voorzien voor betaling van 200 onderwijscheques en 2 onderwijspremies,

Begindatum; 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: .y Uitgeuoerd
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AP-11: i.s.m. gem Jeugddnst e.a. visie/initiatieven uitwerken drempelverlagend werken kinderen sn armoede

Exploitatie

invoeren van onderwijscheques

Uitgaven
Ontvangsten

Saldo

Uitgaven
Ontvangsten

Saldo

Jaarrekening

2.460.00

1.534.00

-926.00

2.460.00

1.534,00

-926,00

Eindbudget

4.300.00

4.300.00

0.00

4.300,00

4.300.00

0,00

Initieel budget

4.300,00

4.300,00

0,00
4.300,00

4.300,00

0,00
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Doelstellingenrekening (J l)
;•' w' Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (N!S 31042} algemeen directeur: Franky Goethals

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke financieel directeur: Katrien Debaecke

00: Algemene financiering

Prioritaire beleidsdoelstellineen
Exploitatie

Investeringen

Financiering

Overig beleid
Exploitatie

Investeringen

Financiering

01: ocmw zuienkerke

P n o rita ire beleidsdoelstellingen
Exploitatie

Investeringen

oo Financiering

Overig beleid
Exploitatie

Investeringen

Financiering

Totalen

Exploitatie

Investeringen

Financiering

Jaarrekening

Uitgaven

65.679,871
0,001
0,001
0,001
0,00|

65.679,871
10.001,611

0,001
55.678,261

593.670,451
134.739,661

2.460,001

132.279,661

0,001
458.930,791

457.113,411

1.817,381

o/oo s
659.350.321

469.575,021

134.097,041

55.678,261

Ontvangsten

291.004.88

0.00

0,00

0,00

0/00

291.004,88

291.004,88

0,00

0,00

256.631,54
57.212,26

1.534/00

55.678,26

0,00

199.419.28
199.419,28

0,00

0,00

547.636,42

491.958/16

55.678,26

0,00

Saldo

225.325,01

0,00

0,00

0,00

0,00

225.325.01

281.003,27

0,00

-55.678,26

-337.038.91

-77.527.40

-926,00

-76.601,40

0,00

-259.511,51

-257.694,13

-1.817,38

0,00

-111.713,90

22.383,14

-78.418/78

-55.678,26

Eindbudget

Uitgaven

69.491,261
_CLOO|

0,001
0,001
0,001

69.491,261

11.313,001

2.500,001

55.678,261

650.833,001
144.300,001

4.300,00|

140.000,OD|

0,001

506.533,00i
504.533,001

2.000,001

0,001
720.324,261

520.146,001

144.500,001

55.678,26!

Ontvangsten

291.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.315.00

291.315/00

0/00

0,00

284.801,26

59.978,26

4.300,00

55.678,26

0,00

224.823,00
224.823/00

D/00

0,00

576.116,26

520.438,00

55.678,26

0,00

Saldo

221.823,74

0,00

0,00

0,00

0,00

221.823,74

280.002/00

-2.500,00

-55.678,26

-366.031,74

^432_L74
0,00

-84.321,74

0,00

-281.710,00

-279.710,00

-2.000,00

0,00

-144.208,00

292,00

-88.821,74

-55.678,26

Initieel budget

Uitgaven

9.148,001

0.001
0,001
0,00|
0,001

9.148,001
9,148/001

o/oo l
0,001

557.853.001
44.300,001

4.300,001

40.000,001

0,001

513.553,001
513.553,001

o/oo l
0,001

567.001,001
527.001,001

40.000,001

0,001

Ontvangsten

294.148,001
0,001
0,001
0,00|
0,001

294.148,001
294.148,001

0,001
0,001

233.268,001
4.300,001
4.300,001

0,00|
0,001

228.968,001
228.968/001

0,00|
0,001

527.416,001
527.416,001

0,001

Saldo

285.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.000,00

285.000,00

0/00

0/00

-324.585,00

-40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

-284.585,00

-284.585,00

0,00

0,00

-39.585,00

415,00

-40.000,00

0,001 _0,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2019

• oci.w 11 .. .= OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur; Franky Goethats

financieel directeur: Katrien Debaecke

Resultaat op kasbasis
l. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
Ib. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

l. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

IVJïudeettaire resultaat boekjaar fl+U±lUL
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat tiV+VJ

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-V111

Jaarrekening

22.383,14
469.575/02
491.958,16

152.000,00

339.958,16

-78.418,78

134.097,04

55.678,26

-55.678,26

55.678,26

55.678,26

0,00

55.678,26

-111.713.90

214.120,03
102.406.13

102.406,13

Eindbudget

292,00
520.146,00

520.438,00

152.000,00

368.438,00

"88.821,74

144.500,00
55.678,26

-55.678,26

55.678,26

55.678,26

0,00

55.678,26

-144.208.00

214.120,03

69.912.03

69.912,03

Initieel budget

415,00
527.001,00
527.416,00

152.000,00

375.416,00

-40.000,00

40.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"39.585.00

J.03.462.16

63.877.16

63.877,16

Autofinancieringsmarge
l. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten

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

l. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

l. Autofinancierinesmarge (1-fl)

Jaarrekening

22.668,14

491.958,16

469.290,02

469.575,02

285,00

285,00
0,00

285,00
22.383,14

Eindbudget

592,00
520.438,00
519.846,00

520.146,00

300,00

300,00
0,00

.300.00

292,00

Initieel budget

715,00
527.416,00
526.701,00

527.001,00

300,00

300/00
0,00

300,00
415,00
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Exploitatierekening (J2)
._• -- Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042) algemeen directeur: Franky Goethals

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke financieel directeur: Katrien Debaecke

00: Algemene financiering

01: ocmw zuienkerke

Totalen

Jaarrekening

Uitgaven

10.001/61J

459.573,411

469.575,021

Ontvangsten

291.004,88

200.953,28

491.958/16

Saldo

281.003,27

-258.620,13

22.383/14

Eindbudget

Uitgaven

11.313,001

508.833,001

520.146,001

Ontvangsten

291.315,00

229.123,00

520.438,00

Saldo

280.002,00

-279.710,00

292/00

Initieel budget

Uitgaven

9.148,001

517.853/001

527.001,001

Ontvangsten

294.148,00

233.268/00

527.416/00

Saldo

285.000,00

-284.585,00

415,00

I-1

UJ



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)
^' ;ï'1 Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042) algemeen directeur: Franky Goethals

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke financiee! directeur: Katrien Debaecke

Jaarrekening

Uitgaven

00: Algemene financierine , 0,00|
01: ocmw zuienkerke
Totalen

134.097,04

134.097.04

Ontvangsten

0,00
55.678,26

55.678.26

Saldo

0,00
-78.418,78

-78.418.78

Eindbudget

Uitgaven

2.500,001
142.000,001
144.500,001

Ontvangsten

0,00
55.678,26
55.678,26

Saldo

-2.500,00

-86.321,74

-88.821,74

Initieel budget

Uitgaven

0,001
40.000,001
40.000,001

Ontvangsten

0,00
0,00
0,00

Saldo

0,00
-40.000,00

-40.000,00

)-»
4^



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode:2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

IE-1 onderhouden onroerend patrimonium BD OCMW [bejaardenwoningen, noodwoning,...)

Deel l: UITGAVEN
li. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
l. Terreinen en gebouwen

B. Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

Eindbudget

0,00

0,00
0/00

0/00
0,00

0,00.

Initieel budget

2.500,00

2.500/00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

IE~2 informatica

^ Deel l: UITGAVEN

11. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoedersn en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen

Totaal

aanrekeningen

1.817/381
1.817/381
1.817,381

1.817.381

ontvangsten

Eindbudget

Er zijn geen

2.000,001
2.000,001

2.000,001

2.000,001

Initieel

ontvangsten

budget

2.500,00

2.500,00

2.500/00

2.500.00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)
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IE-3 onderhoud en renovatie bejaardenwoningen in de Meetkerkestraat

Deel l: UITGAVEN

11. investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiëie vaste activa
l. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

Totaal
aanrekeningen

25.694,90

25.694,90
25.694,90

25.694,90

Eindbudget

25.694,90
25.694,90
25.694,90

25.694,90

Initieel budget

50.000,00
50.000/00
50.000,00

50.000.00

Deel 2: ONTVANGSTEN Er zijn geen ontvangsten

IE-4 renovatie BI. Dijk Zuid 9 (opstijgend vocht, e.a.) en binneninrichtmg

Deel l: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

l. Terreinen en gebouwen

3. Roerende goederen

l V. TOTAAL UITGAVEN

Totaal
aanrekeningen

286.334,83

286.334/83
286.334,83

0,00

286.334.83

Eindbudget

294.055/17
294.055/17
289.055,17

5.000,00

294.055.17

initieel budget

60.000,00

60.000,00
50.000,00

10.000,00

60.000.00

01

Deel 2: ONTVANGSTEN

i IV. l n veste ri ngssu bsid les e n -schenkingen

IV. TOTAAL ONTVANGSTEN

Totaal
aanrekeningen

55.678,26

55.678.26

Eindbudget

55.678,26

55.678,26

IE-5 onderhouden onroerend patrimonium BD alg financiering (app. De Roose)

Deel l; UITGAVEN
II. Investeringen in materiële vaste activa

B. Overige materieie vaste activa
l. Onroerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

Eindbudget

2.500,00

2.500/00

2.500,00

2.500.00

Enitieei budget

2.500,00

2.500/00

2.500,00

2.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

11. Verkoop van materiële vaste activa

JL Overise matenëie,va_ste activa

Totaal
aanrekeningen

27.505,20

27.505,20

Eindbudget

1.299,00

1.299,00
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Deel 2: ONTVANGSTEN

l. Onroerende goederen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Totaal
aanrekeningen

27.505,20

27.505,20

Eindbudget

1.299,00

1.299,00

IE-6 FVA

Deel l: UITGAVEN

}. Investeringen in financiëie vaste activa

E._And_Ëre financiële vaste activa

iV. TOTAAL UITGAVEN

Totaal
aanrekeningen

8.602,90

8.602,90

8.602,90

Dee! 2: ONTVANGSTEN Er zijn geen ontvangsten

i-»
•^1

De rekening van een afgesloten investeringsenveioppe (J4)

OCMWZuienkerke

2019

3/3



Liquiditeitenrekening (ƒ5)
Periode:2019

» OCMW/1„ l., J „Ki OCMW Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Resultaat op kasbasis

l. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
la. Belastingen en boetes

Ib. Algemene werkingsbljdrage van andere lokale overheden

Ic. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

l. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen

b, Niet-periodi&ke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten

l. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. PeriodiekÊ terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budeettaire resultaatboekiaar (1+11+1111

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. GecumuleÊrde budeettaire resultaat (IV+Vl

Vil. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen_

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening

22.383,14

469.575,02
491.958,16

0,00

152.000,00

0,00

339.958,16

-78.418,78

134.097,04
55.678/26

"55.678,26

55.678,26

55.678,26

0,00

55.678,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

-111.713.90

214.120,03

102.406.13

0,00
0,00
0,00
0,00

102.406,13

Eindbudget

292,00
520.146/00

520.438,00
0.00

152.000,00

0.00

368.438,00

-88.821,74

144.500/00
55.678,26

-55.678,26

55.678,26

55.678,26

0,00

55.678,26

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-144.208.00

214.120,03
69.912.03

0,00
0,00

0,00

0,00

69.912,03

Initieel budget

415/00
527.001,00
527.416,00

0,00

152.000,00

0,00

375.416,00

-40.000,00

40.000,00

0/00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39.585.00

103.462.16

63.877.16

0,00
0,00
0,00
0,00

63.877,16
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3. Samenvatting van de algemene rekeningen
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Schema ƒ6: Balans

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

• OCt.W 7HI: 'I > . Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Periode: 2019

algemeen directeur:

financieel directeur:

FrankyGoethals

Katrien DÊbaecke

ACTIVA

l. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

l. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn

l. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa

l. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

l. Gemeenschapsgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties/ machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

III. TOTAAL ACTIVA

2019

112.613,99

36.095.47

76.288,17

15.548,20

60.739,97

0,00

230,35

0,00

974.137,58

0,00

0,00

0,00

8.602,90

0,00

0,00

0,00

0,00

8.602,90

965.534,68

437.013.21

435.801.62

0,00

0,00

1.211,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528.521,47

528,521,47

0.00

0,00

1.086.751,57

2018

247.813,18

203.111,01

44.702,17

12.629,39

32,072,78

0.00

0,00

0,00

851.3.87,91

0,00

0,00

0,00

8,602,90

0,00

0,00

0,00

0,00

8.602,90

842.585,01

308.640,54

308.640,54

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533.944,47

533.944,47

0.00

0,00

1.099.001,09

^Q-
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Schema J6: Balans OCMW Zuienkerke 2019

PASSIVA

l. Schuiden

A. Schulden op korte termijn

l. Schulden uit ruiïtransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruittransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het Jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn

l. Schulden uit ruiitransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

l. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

li. Nettoactief

III. TOTAAL PASSIVA

2019

276.302,94

39.642,45

34.634,68

29.534,74

0,00

5.099,94

4.877,57

130,20

0,00

236.660,49

236.660,49

236.660,49

236,660,49

0,00

0,00

0,00

0,00

810.448,63

1.086.751,57

2018

318.252,43

61.259,31

55.740,69

27,544,17

0,00

28.196,52

5.496,63

21,99

0,00

256.993,12

256.993,12

201.314,86

201.314,86

0,00

55.678,26

0,00

0,00

780.748,66

1.099.001,09

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

jaar:2019

Balans type : PERIODE

Periode van ; Openingsperiode

Periode tot: Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

30/04/2020 09:42 2/2



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Periode: 2019

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

I. Kosten

A. Operationele kosten

l. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

l. Minwaarden bi] de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten

l. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. Uitzonderlijke opbrengsten

\\[. Overschot of tekort van het boekjaar

A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort vanj'iet boekjaar

2019

517.936.45

517.295,23

65.555,63

265.845,95

48.483,57

125.394,56

2.460,00

9.555,49

641,22

0,00

0,00

0,00

500.634,43

491.954,97

62.330,03

0,00

411.603.25

266.498,28

145.104,97

11.368,03

6.653,66

8.679,46

0,00

-17.302.02

-25.340,26

8.038,24

0,00

-17.302,02

0,00

0,00

-17.302,02

2018

457.768,95

457.294,98

68.131,24

286.506,96

-10.848,91

104.407,69

3.529,00

5.569,00

473,97

0,00

0,00

0,00

499.589,33

482.241,68

68,584,10

0,00

383.723,12

257.889,80

125.833.32

15.491,62

14.442,84

16.246,81

1.100,84

41.820,38

24.946,70

15.772,84

1.100,84

41.820,38

0,00

0,00

41.820,38

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar:2019

Balans type : PERIODE
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4 .Toelichting bij de financiële nota
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4.1. Toelichting bij de exploitatierekening

H üu.i'.ï

4.1.1. Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de

gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.

Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Realisatieeraad exploitatiebudget:

BE

o
o
o

o
o

Rubriek
nummer

l.

I.A.

l.B.

l.B.l.Ib.

l.B.2.

Rubriekomschrijving

Exploitatiebudget (B~A)

Uitgaven

Ontvangsten

Algemene werkingsbijdrage
van andere lokale overheden

Overige

Jaarrekening

22.383/14

469.575,02

491.958,16

152.000/00

339.958/16

Eindbudget

292,00

520.146/00

520.438/00

152.000,00

368.438,00

Initieel budget

415,00

527.001,00

527.416/00

152.000/00

375.416,00

Realisatie-

graad

90/28%

94/53%

100/00%

92,27%

Er zijn 130 verschillende uitgavenposten voorzien. In 55 ervan wordt een realisatiegraad van meer

dan 95% behaald. Deze posten behelzen vooral lopende contracten (lonen/ verzekeringen,

onderhoudscontracten,...) die nauwkeurig kunnen worden geraamd. De laagste realisatiegraad

situeert zich vooral op het vlak van de sociale dienstverlening. Budgetten worden voorzien om de

werking van de sociale dienst niet te hypothekeren, maar zijn niet altijd (volledig) nodig.

Bij de ontvangsten is dezelfde trend zichtbaar: bij 28 van de 53 ontvangstenposten werd een

realisatiegraad van meer dan 95% genoteerd (huur- en pachtcontracten, sommige subsidies/

bezoldigingen/...). Een lagere realisatiegraad is er wanneer deze in relatie staat tot de niet-

gerealiseerde uitgaven, voornamelijk toelagen met betrekking tot de uitgaven in de sociale dienst.

Zo werd er een budget voorzien voor de indienstneming van een personeelslid in het kader van een

tewerkstelling art60§7, maar bleek dit uiteindelijk niet nodig.
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Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
_»-.- Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven
l. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane weridngssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten
l. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

NS. Aanvullende belastingen
m

l. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

l. Gemeente- of provinciefonds

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage

3. Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar.

Hl. Saldo

Code

60/1
62

648
649

640/7
65

694

70

7300

7301

7302/9
731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748
742/7

75
794_

Totaal

469.575,02

468.933,80
65.677,76

265.845,99

125.394,56

2.460,00

9.555,49

641,22
0,00

491.958,16

491.954,97

62.330,03

0/00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.603,25

266.498,28

89.816,80

152.000,00

24.621,48

145.104,97

11.368,03

6.653,66

3,19
0,00

22.383,14

00: Algemene
financiering

10.001,61

9.716/61

1.524,26

0,00

0,00

0,00

8.192/35

285/00
0,00

291.004,88
291.001/69

24,350,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.498,28

266.498,28

89.816,80

152,000,00

24.681,48

0,00

0,00

153,29

3,19

0,00.

281.003,27

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

01: ocmw l

zuienkerkel

459.573.41j
459.217,19)

64.153,501

265.845,991

125.394/56[

2.460,001

1.363,141

356,221
o/oo l

200.953/281
200.953/281

37.979,91]

0,001
0,001

0,001

0,001

0,001

0,OD|

145.104,971

0,001

0,001

0,001

0,001

145.104,971

11.368,031

6.500,371

0,00)
0,001

-258.620,131



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
Periode: 2019

• OCMW .U :. ..l.. OCMW Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

l. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

l. Goederen en diensten

2, Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3, Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten
l. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

l. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies

l. Gemeente- of provinciefonds

2, Gemeentelijke of provinciale bijdrage

3, Overige algemene werkhgssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

_£, Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar.

III. Saldo

Code

60/1
62

648
649

640/7
65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748
742/7

75
794

Jaarrek. 201C

469.575/02
468.933,8C

65.677,7É

265.845,93

125.394,5Ê

2.460,OC

9.555,49

641,22
0,00

491.958,16
491.954,97

62.330,03

0,OG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.603,25

266.498.28

89.516,80

152.000,00

24.681,48

145,104,97

11.368,03

6.653,66

3,19
0,00

22.383.14

Jaarrek, 201S

468.751,70
468.277,73

68.087,OE

286.506,9Ë

104.585,63

3.529,00

5.569,00

473,97
0,OG

482.330,54
482.241,68

68.584,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383.723,12

257.889,80

87.208,32

146.000,00

24.681,48

125.833,32

15.491,62

14.442,84

88,86
0,00

13.578,84

Jaarrek. 2017

423.955,32
423.670,32

66.700,52

275.255,83

66.614,27

8.368,00

6.731,70

285,00
0,00

468.551,76
468.393,05

65.695,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387.990,97

250.171,30

86.489,84

139.000,00

24.681.46

137.819,67

6.291,38

8.414,78

158,71
Q.QO

44.596.44
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4.1.4* Toelichting bij de exploitatierekening.

» <„,,,; Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Resultatenrekening van het Lokaal Opvanginitiatief :

Het OCMW huurt 2 woningen waarin telkens een gezin van 6 personen kan worden opgevangen.

Dit geeft voor 2019 het volgende resultaat:

2019) 01 ocmw zuienkerke

0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

EXPLOITATIE

BE

o
o
o

o
o

o
o

Budgetrubriek

LA.l. Goederen en diensten 60/1

l.A.2. Bezoldigingen/ sociale lasten en pensioenen 62

I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

II.A.l. Ontvangsten uit de werking 70

II.A.B.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9
II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale

dienst OCMW 748

U.A.5. Andere operationele ontvangsten 742/7

Raming
uitgave krediet

550,00

27.777,00

56.250,00

84.577/00

Raming
ontvangstkrediet

6.075/00

67.500/00

550,00

121,00

74.246,00

Aa n rekening

420/60

27.244,37

55.978,73

83.643,70

Vordering

6.075/00

73.685,28

460,25

96/80

80.317/33

Aanrekening%

76,47

98,08

99,52

Vordering %

100/00

109,16

83,68

80,00

Fedasil betaalt het OCMW de onderstaande bedragen per persoon per dag:

Volwassene

Minderjarige

Indien bewoond

40,08 euro

22,05 euro

Indien leegstand
16,02 euro

8/82 euro
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Het LOI in Meetkerke werd het ganse Jaar gebruikt en werd bewoond door twee gezinnen : één gezin

van 01/01/2019 tot en met 14/05/2019. Het tweede gezin nam zijn intrek in de woning op

18/06/2019.

De volgende dagvergoedingen/opbrengsten gelden voor deze woning:

01/01/2019-06/05/2019

07/05/2019-14/05/2019

15/05/2019-20/05/2019
21/05/2019-17/06/2019

18/06/2019-31/12/2019

155,13 euro/dag

168,36 euro/dag

O euro/dag

67,32 euro/dag

168,36 euro/dag

Bezet 126 dagen

2 volwassenen

3 kinderen

l plaats leeg

Bezet 8 dagen

2 volwassenen

4 kinderen

Geschorst 6 dagen

Leegstand 28 dagen

Bezet 197 dagen

2 volwassenen

4 kinderen

55.945,14

20.893,26

o

1.884,96

33.166/92

De volgende bedragen werden betaald

Huur

Nutsvoorzieningen

Leefgeld

School/vrije tijd/verblijf
Gebouwen inboedel

€ 32.377,17

€ 10.478,68

€ 4.104,79

€ 11.031,86

€ 1.854,15

€ 4.907,69

Het LOI inZuienkerke kon maar weer worden ingezet als LOI vanaf 01/09/2019. Tot die datum was

het geschorst en in gebruik ais noodwoning.

Het gezin dat er verbleef tot 31/08/2019 betaalde een bezettingsvergoeding van 25 euro/dag, of

6.075 euro voor de volledige periode. Het OCMW had 5.789/11 euro kosten gedurende die periode.

De bezettingsvergoeding dekte de kosten van huur/ gas, water, elektriciteit/ telefoon, kabe! tv en

internet.

De volgende dagvergoedingen/opbrengst gelden voor deze woning :

01/01/2019-31/08/2019

01/09/2019-18/09/2019
19/09/2019-25/09/2019
26/09/2019-31/12/2019

O euro/dag

O euro/dag

67,32 euro/dag

168/36 euro/dag

Noodwoning

Geschorst

Leegstand 7 dagen

Bezet 97 dagen

2 volwassenen

4 kinderen

16.802/16

o
o

471/24

16.330/92
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De volgende bedragen werden betaald vanaf 01/09/2019:

Huur

Nutsvoorzieningen

Leefgeld

Schooi/vrije tijd/verbiijf
Gebouwen inboedel

€15.703,56

€ 2.048,92

€1.703,14

€ 2.970,00

€ 1.222/28

€ 7.759,22

Samenvatting

LOI
Meetkerke

Zuienkerke

Totaal

Saldo

Ontvangsten

55.945/14 euro

16.802/16 euro

72.747/30 euro

24.666/57 euro

Uitgaven

32.377/17 euro

15.703,56 euro

48.080,73 euro

Dit overschot op de directe werking dient om de indirecte kosten van de opvanginitiatieven te

financieren. Deze bestaan onder andere uit de personeelskosten: 40% van de inzet van een FTE

maatschappelijk werker en overheadkosten, zodat uiteindelijk de volledige werkingstoeiage werd

besteed.
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Leefloon

in 2019 werd aan 6 personen een ieefioon betaald.

Betaald

Teruggevorderd

Netto betaald

Toelage POD MI: 55%
Toelage POD Mi - GPM! : 10%

Toelage POD MI" GPM1 student:10%

Netto-kost OCMW

35.084,34 euro

2.384,55 euro

32.699,79 euro

17.984/88 euro

l.896/96 euro

684,68 euro

12.133,27 euro

Er werd aan l persoon niet ingeschreven in het bevolkingsregister een uitkering betaald.

Betaald

Toelage POD Mi: 100%

Netto-kost OCMW

2.476,60 euro

2.476,60 euro

0/00 euro

Aan 2 personen werd een equivalent ieefloon betaald.

Betaald

Teruggevorderd
Netto betaald

Toelage POD Mi: 100%

Netto-kost OCMW

17.527/00 euro

-2.927,76 euro

14.599/24 euro

14.599,24 euro

0/00 euro

In 2019 werden geen installatiepremies toegekend.
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Andere specifieke kosten sociale dienst

Actie BeleEdsiten
Algemene

rekening
i\lgemene rekening omschrijving Uitgavekrediet Aanrekeningen

betaald

ACT-17

ACT-17

ACT-13

ACT-14

OCMW_VB |

OCMW VB

OCMW VB

OCMW VB l

OCMW VB |

OCMW_VB |

OCMW VB

OCMW, VB l

OCMW VB

OCMW VB l

OCMW VB l

OCMW VB |

OCMW VB

OCMW VB |

OCMW_VB |

3900-00

3900-00

3900-00

3900-00

3900-00

3900-00

3900-00

3900-00

3900-00

)900-00

3900-00

3900-00

)900-00

)900-00

)900-00

)900-00

)900-00

)901-00

)930-00

649100

649100:

64810H

648103<

6481001

6481021

6481041

648105(

648108(

648109(

64820K

648203(

648204C

64821K

648223(

648225(

648246C

648111C

648247É

A/erkingssubsidies onderwEjscheques

A/erkingssubsidiesjeugdvoordeeibon

tussenkomst in thuisbezorgde maaltijden

tussenkomst in vervoer en verblijf in DVC

Foekenning dienstverlening in speciën

(asten minimale levering aardgas

Fussenkomst begrafeniskosten

regemoetkoming in kosten energielevering

(osten socio-cultureie participatie en

ïinderarmoede

"oekenning federale verwarmingstoelage

Foekenning dienstverlening in natura

FransporÈkosten van geholpen personen

-lospitaiisatiekosten

/erblijfskosten bejaarden in andere

usthuizen

;osten medische verzorging

:armaceutische kosten

iteun voor medische kosten aan toegewezen

isieïzoekers

/oorschotten op ionen en dergeSiJke

'oekenning van huur en huurwaarborgen

€ 2.300,0)

€ 2.000,01

€ 500,01

€ 500,01

€ 2.600/0(

€ 375,0(

€ 1.000,0(

€ 250,0(

€ 1.000/Ot

€ 5.000,0(

€ 1,000,0(

€ 750,0(

€ 1.500/OC

€ 1.250,0(

€ 250,OC

€ 250,0(

€ 1.500,0(

€ 8.500/OC

€ 3.000,OC

€ 2.230,OC

€ 230/00

€ 406,00

€376,OC

€ 1.860,80

€213,96

€ 996,44

€738,00

€ 2.838,50

€ 539,84

€576,00

€ 445,61

€ 55,60

€2.691,14

€ 2.590,00

Eeruggevorderd

Actie

OCMW VB |

OCMW VB l

OCMW VB |

3CMW_VB

OCMW VB |

^CT"17

'\CT-17

ieleidsiterr

)900-00

Ï900-00

)900-00

1901-00

)930-00

)900-00

Ï900-00

Ugemene

ekening

748100C

748203C

74821K

748111C

748247C

747000]

747000;

algemene rekening omschrijving

'erugbeta!ing van dienstverlening in speciën

'erugbetaiing steun in natura

'erugbetaling verblijfskosten bejaarden in

usthuizen

'erugbetalingvan voorschotten

'erugbetaling huur en huurwaarborgen

'ers.aandeel onderwijscheques

'ers.aandeel jeugdvoordeelbon

3ntvangstkrediet

€ 1,850/OC

€ 100,OC

€ 2.500,OC

€ 8.500/OC

€ 2.500,OC

€ 400,OC

€ 1.200.0C

/orderingen

€ 250,14

€ 64,19

€2.691,14

€ 2.590,00

€ 396,00

€ 138,00
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Evolutie specifieke

Jaar

2014
2015
2016
2017
2018
2019

O n de rw|j sc h e qy es

kosten sociale dienst

bedrag

48.710

55.235
75.328

66.792

104.408

125.395

jeugdvoordeelbonnen

In 2019 werden er 209 onderwijscheques aangevraagd. Er werden er daarvan 165 gebruikt ats

betaalmiddel in de scholen/ dit is voor 1650€.

Er werden in 2019 ook 3 onderwijspremies van 150 euro aangevraagd. !n 2019 werden er slechts 10

jeugdvoordeelbonnen aangevraagd met een tussenkomst van 4 € per bon voor het OCMW. (in 2018

waren dit er 140).

Maatschappelijke dienstverlening

Dienst schuldbemiddelin^: Aantal dossiers in budgetbeheer/budgetbegeleiding collectieve

schuldbemiddeling gedurende 2019:16.

Minder Mobielen Centrale: Voor personen die minder of niet meer mobiel zijn/ kunnen wij de Minder

Mobielen Centrale inschakelen voor bepaalde verplaatsingen. Hierbij wordt een beroep gedaan op

mobiele vrijwilligers. Er wordt op regelmatige basis gebruik gemaakt van deze vorm van

dienstverlening.

Aantal leden:!, aantal chauffeurs: l

Warme maaitiiden

Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst met een externe traiteur, die dagelijks

maaltijden bedeelt over het grondgebied. Deze vorm van dienstverlening wii tegemoetkomen aan

een toenemende zorgvraag van thuiswonende bejaarden. Het OCMW betaalt een vergoeding van

375 € per maand aan de traiteur/ dit is jaarlijks 4500€.

Gemiddeld aanta! maaltijden/maand: 127, aantal gebruikers: 8 gezinnen / op jaarbasis

vertegenwoordigde dit 1523 maaitijden..

In 2019 bedroeg het totale bedrag van de tussenkomsten in thuisbezorgde maaltijden 406€.

Tussenkomst in vervoer en verbiiifskosten daRverzorgingscentrum: Het OCMW voorziet in een

tussenkomst voor de vervoers- en verblijfskosten in een dagverzorgingscentrum/ wanneer de

dagprijs meer dan 10€ bedraagt. In 2019 waren er 2 aanvragers.
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Poetsdienst:

BE

2019

Budgetrubriek

01 ocmw zuienkerke

0948-00 Poetsdienst

EXPLOITATIE

o
o

o
o

i.A.l. Goederen en diensten 60/1

I.A.2. Bezoldigingen en sociale lasten 62

[l.A.l. Ontvangsten uit de werking 70

II.A.5. Andere operationele ontvangst. 742/7

Raming
uitgavekrediet

10.140,00

96.035/00

106.175/00

Raming
ontvangstkrediet

20.000/00

500/00

20.500,00

Aanrekening

9.445,93

88.971/35

98.417/28

Vordering

15.354,51

374/55

15.729/06

AanrekenEng%

93,16

92,64

Vordering %

76,77

74/91

Door de poetsdienst werden 2013 uren gepresteerd in de loop van het jaar 2019 bij 31 klanten, dat is
ongeveer 487u minder dan in 2018. Dit als gevolg van verschillende periodes van langdurige ziekte
van poetsvrouwen. Gedurende deze periode werd een interimbureau ingeschakeld, weliswaar voor

een beperkt aantal uren.

Opbrengst poetsdienst: 2019, 15.354,51 euro. Een vermindering van ongeveer 3602 euro. Het

gehanteerde uurtarief varieerde tussen 4 euro/uur en 10 euro/uur.
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Personeelskosten sociale dienst

De totale personeelskost bedraagt ongeveer 92.800 euro. Dit is inclusief maaltijdcheques/

werkgeversbijdragen/ verzekeringspremies/ reiskosten,...

De volgende subsidies helpen deze kost te dragen :

• Fedasil : 24.666/57 euro - overschot op werkingstoelage LOi

• POD MI: 1.971,41 euro ~ toelage personeelskosten leefloon

• Energiefonds : 25.738,38 euro

• Federaal verwarmingsfonds : 150 euro (10 euro/dossier)

• Regularisatiepremie contingentgesco : 2.645 euro
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Patrimonium

Het OCMW heeft een 70-tal percelen landbouwgrond (35ha 02 a 54ca) in eigendom : netto-opbrengst

van landpacht en Jachtrecht van 8.791/81 euro. Dit geeft een netto-rendementopde boekwaardevan

2/21%.

Het OCMW beschikte in 2019 in het totaal over 10 woningen:

• Er werd een beheersovereenkomst gesloten met SHM Het Lindenhof. Van de 4

bejaardenwoningen worden er 3 volgens het sociaal huurstelsel verhuurd vanaf 01/01/2019.

Opbrengst huur in 2019:15.542,68 euro.

• l noodwoning voor crisisopvang, welke een huurwoning is waarvan het huurcontract werd

stopgezet op 1/09/2019 omdat de woning in Blankenbergse Dijk Zuid 9 voltooid werd.

• 2 woningen voorbehouden voor het Lokaal Opvanginitiatief (huurwoningen)

• 2 appartementen (De Roose) met een huuropbrengst van 12.953,68 euro.

• l huis in eigendom dat na de brand in 2015 werd afgebroken. De nieuwbouw werd

voltooid eind Juni 2019 en de woning was gebruiksklaar vanaf 01/09/2019 als noodwoning.

Er was in 2019 één aanvraag voor de noodwoning (vanuit OCMW Biankenberge). Opbrengst:

660 euro.

Met dit woningaanbod wil het OCMW tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare huisvesting

op het grondgebied van de gemeente.
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Debiteurenbeheer:

Rubrieknummer

l.B.

i.B.i.

I.B.2.

II.A.

II.A.l.

II.A.2.

Rubriekomschrijving

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen uit ruittransacties

Vorderingen uit niet-ruittransacties

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen uit ruiltransacties

Vorderingen uit met-ruiltransacties

Boekjaar

76.288,17

15.548,20

60.739,97

0,00

0/00

0,00

Vorig boekjaar

44.702/17

12.629,39

32.072,78

0/00

a oo
0/00

in de balans worden de vorderingen gesplitst in vorderingen uit ruiltransacties en vordering uit niet-

ruiltransacties.

De vorderingen uit ruiltransacties zijn deze die volgen uit de reguliere werking van het OCMW/ zoals

de poetsdienst, verhuur van gronden en gebouwen/... Conform de waarderingsregels werd voor een

bedrag van 965,27 euro van deze vorderingen dubieus gezet.

De vorderingen uit niet-ruiltransacties zijn deze die het OCIVIW heeft op andere overheden voor de

ontvangst van werkingssubsidies (leefioon/ gemeentefonds,...). Ook de vorderingen uit recuperatie

van kosten van de sociale dienst behoren tot deze categorie. Van deze laatste vorderingen werd voor

een bedrag van 832,76 euro dubieus geboekt.

Ouderdomsbalans van de vorderingen Debetsaldo Creditsaldo

4000000 Operationele vorderingen uit ruiitransacties 14.862,31 1.112/14

AR saldo 13.750,17

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 1.798,03 0,00

AR saldo 1.798,03

4135000 Vorder, uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst 10.514/72 581/23

AR saldo 9.933,49

4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies - creg 6.500,94 0/00

AR saldo 6.500,94

4153010 Vorderingen wegens werkingssubsidies - socio-culturele participatie 369,00

AR saldo 369/00

0,00

4153020 Vorderingen wegens werkingssubsidies - leefloon 4.657/55 0/00

AR saldo 4.657,55

4153030 Vorderingen wegens werkingssubsidies - gemeentefonds 2.608,48 0,00

AR saldo 2.608,48

4153050 Vorderingen wegens werkingssubsidies - LOI 31.515,74 0,00

AR saldo 31.515/74

4153060 Vorderingen wegens werkingssubsidies - verwarmingsfonds 150,00

AR saldo 150,00

0/00

4153090 Vorderingen wegens werkingssubsidies - W65 2.788,12 0,00

AR saldo 2.788,12,00

4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.468/18 251,53

AR saldo 2.216/65

totaal 66.804,99 2.472,56

Algemeen saldo 76.288/17
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Op de timing van de inning van de vorderingen uit subsidies kan geen invloed worden uitgeoefend.

Wij kunnen enkel tijdig de aanvragen indienen, zodat geen onnodige vertraging ontstaat. Na 90 dagen

moet nog 2% van de openstaande werkingssubsidies worden geïnd.

Op dit moment zijn er nog 12 dossiers met betrekking tot terugvordering van sociale dienstverlening.

Van 4 dossiers loopt de afbetaling via de schuidbemiddelaar. Nog 3 personen hebben een dossier

coilectieve schuidenregeling, waarin voorlopig geen afbetalingen gebeuren. 4 personen volgen

spontaan het afgesproken afbetalingsplan. Het laatste dossier zit bij de gerechtsdeurwaarder ter

inning.

Het totaal van deze vorderingen bedraagt 9.631,37 euro waarvan de oorsprong zich bevindt in de

hieronder vermelde Jaren :

Periode

2014 en vroeger

2015
2016
2017
2018
2019

Bedrag

1.438,00 euro

656,14 euro

1350/00 euro

700,00 euro

2.583,80 euro

2.903,43 euro

Evolutie vorderingen korte
termijn

vorderingen ruiitransacties

vorderingen niet-ruiltransacties

2019

15.548

60.740

2018

12.629

32.073

2017

11.389

55.043

2016

16.164

55.739

2015

14.882

31.016

2014

11.925

33.334

Er wordt een stijging genoteerd in de openstaande vorderingen uit ruiitransacties wegens de

overdracht van de uitbating van 3 bejaardenwoningen naar de SHM Het Lindenhof. Daardoor wordt

het saldo tussen opbrengsten en kosten maar het daaropvolgende kalenderjaar gestort naar het

OCMW, terwijl tot 2018 huren en kosten tijdens het Jaar werden geboekt en vereffend.

De stijging in de vorderingen uit niet-ruiitransacties komt quasi volledig voor rekening van de uitbating

van het lokaal opvanginitiatief, dat weer volledig wordt gebruikt als LOI sedert 09/2019, zodat daar

weer hogere subsidies worden ontvangen.

Er werd ook voor een bedrag van 4.252/16 euro van deze vorderingen in onwaarde geplaatst wegens

verjaring of insolvabiliteit van de debiteur.

Conform artikel 103 van het BVR BBC van 30 maart 2018 boekt de financieel directeur de bedragen die

betaald moeten worden door schuldenaren van wie de insolvabiliteit bewezen is door een bewijsstuk

alsoninvorderbaar. De financieel directeur verwerkt die minderwaarden autonoom ais kost en uitgave

op de algemene rekening (AR) 642 (minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen)

zodra de insolvabiliteit bewezen en gestaafd is door een bewijs.

Die bevoegdheid van de financieel directeur is beperkt tot de minderwaarden die te maken hebben

met de inning: onvermogen, insolvabiliteit, overlijden zonder erfgenamen/ verworpen nalatenschap.
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Ook verjaarde vorderingen valien daaronder. De financieel directeur iegt hierover verantwoording af

via zijn rapportering over het debiteurenbeheer, die moet worden opgemaakt op basis van artikel 177

van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Deze rapportering werd voorgelegd

aan het BCSD van 21/03/2019 en 19/09/2019.

Correcties en aanpassingen die niet het gevolg zijn van elementen die met de inning te maken hebben

behoren tot de bevoegdheid van de "budgethouder". Het kan gaan om vorderingen die moeten

worden gecorrigeerd omwille van een materiële fout of omwille van andere redenen die niets met de

(in}solvabiiiteit van de debiteur te maken hebben. In die gevallen moet er een correctie op de vordering

geboekt worden via een creditnota. Dit gebeurde voor enkele facturen van de poetsdienst.
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4.2. Toelichting bij de investeringsrekening

f (IL;

4.2.1. Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de

gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.

Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Realisatiegraad investerineen :

BE Rubriek Rubriekomschrijving Jaarrekening Eindbudget Initieel budget realisatiegraad

O II. Investeringsbudget(B-A) -78.418/78 -88.821,74 -40.000,00 88,29%

O ll.A. Uitgaven 134.097,04 144.500,00 40.000/00 92/80%

O II.B. Ontvangsten 55.678,26 55.678,26 0/00 100/00%

Het investeringsbudget werd quasi volledig gerealiseerd zoals gepland.
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Investeringsverrichtingen
^•sc'" Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Deell: UITGAVEN

l. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

ifo Erfgoed
ï^ï

B.'Overige materiële vaste activa

l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV^Toegestane investenngssubsidies

V. TOTAAL UITGAVEN

per beleidsdomein (TJ3)

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229

224/8
23/4
25
27

260/4
265/9

2906
21
664

Totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
134.097,04

134.097,04

132.279,66

0,00

1.817,38

0,00

0,00

0/00
0,00

0,00

0,00
0,00
0.00

134.097.04

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

01: ocmw

zuienkerke

0/00 [
0,00|
0,00|

0,001
0,00|
o/oo l

134.097,041
134.097,04]

132.279,661

0,00|
1.817,381

0,00]
0,001
0/00 [
0,00|
0,001
o/oo l
0,001
0.001

134.097,041

Deel 2: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

ll._Verkoop van materiële vaste activa

Code

280
281

282
283

284/8

Totaal

0/00

0,00

0,00

0/00
0/00
0,00

0.00

01: ocmw

zuienkerke

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0/00

0,00

Investeringsvemchtingen per beleidsdomein (TJ3)

OCMWZuienkerke

2019
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Deel 2: ONTVANGSTEN

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige matenëie vaste activa

l. Terreinen en gebouwen

2- Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste

activa

111. Verkoop van immateriëie vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
176

21
150-180-

4951/2

Totaal

0/00

0,00

0,00

0/00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0/00
55.678,26

55.678,26

01: ocmw

zuienkerke

0,00!

0/00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/00
0,00

0,00

0,00

0,00
55.678,26

55.678.26

-P*
j_»

Snvesteringsverrichtingen perbeieidsdomein (TJ3}

OCMW Zuienkerke

2019
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Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
Periode: 2019

• ocMv/.-i.i :.„ ,.,. OCMW Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Deell: UITGAVEN
l. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B, Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C, Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5.Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

111. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies^

V. TOTAAL UITGAVEN

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229

224/8
23/4

25
27

260/4
265/9
2906
21

664

Jaarrek, 2019

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

134.097,04
134.097,04

132.279,66

0,00

1.817,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.097,04

Jaarrek. 2018

8.602,90

0,00
0,00

0,00
0,00

8.602,90

140.591,39

140.591,39

140.591,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

149.194,29

Jaarrek, 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5.646,76

5.646,76

5.646,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.646.76

Deel 2: ONTVANGSTEN
l. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5.Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële

vaste activa

111. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
176

21
150-180-

4951/2

Jaarrek.2019

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
55.678,26

55.678,26

Jaarrek, 2018

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.299,00

1.299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.299.00

Jaan-ek. 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.206,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.206,20
26.206,20

0,00

0,00

0,00
0,00

26.206,20
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Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)
..J;9 c°''ï'1 ' "' Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NiS 31042} algemeen directeur: Franky Goethals

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke financieel directeur: Katrien Debaecke

El-1: onderhoud onroerend patrimonium

IE-1: onderhouden onroerend patrimonium BD OCMW

(bejaardenwoningen, noodwoning,...)

IE-2: informatica

IE-3: onderhoud en renovatie bejaardenwoningen in de

M e etkerkestra at

1E-4: renovatie BI. Dijk Zuid 9 [opstijgend vocht/ e.a.) en

binneninricht[ng^

IE-5: onderhouden onroerend patrimonium BD alg financiering (app.

De Roosel

JE-& FVA
tH-

Uitgaven

Verbintenis-

krediet

0,001

0,001

2.000,00 |

25.694,901

294.055,17 |

2.500,001

8.602,901

Vastleggingen

0,00

0,00

1.817,3S

25.694,90

286.334,83

0,00

8.602,90

Verbintenis-

krediet min

vastleggingen

0,00

0,00

182,62

0,00

7.720,34

2.500,00

0,00

Aan-

rekeningen

0,00

0,00

1.817,38

25.694,90

286.334,83

0,00

8.602,90

Verbintenis"

krediet min
aan-

rekeningen

0,00

0,00

182,62

0,00

7.720,34

2.500,00

0,00

Ontvangsten

Verbintenis-

krediet

0,001

0,001

0,001

0,001

55.678,26j

27.505,20 |

0,001

Aan-

rekeningen

0/00

0,00

0,00

0,00

55.678,26

27.505,20

0,00

Verbintenis-

krediet min
aan-

rekeningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



H tic'.'.a

4.2.5. Overzicht investeringsenveloppes.

Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Het OCMW beschikt over een investeringsbudget met 6 enveloppes :

Code Omschrijving

IE-1 onderhouden onroerend patrimonium OCMW (bejaardenwoningen, noodwoning,.

IE-2 informatica

IE-3 onderhoud en renovatie bejaardenwoningen in de IVIeetkerkestraat

1E-4 renovatie BI. Dijk Zuid 9 (opstijgend vocht/ e.a.) en binneninrichting

IE-5 onderhouden onroerend patrimonium BD alg financiering (app. De Roose)

IE-6 FVA

Alle enveloppes werden afgesloten op het einde van het boekjaar.

Met de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025; en de toepassing van de nieuwe

regelgeving/ werd ervoor gekozen de budgetten opnieuw te voorzien in nieuwe investeringsprojecten.

Er werd enkel een uitzondering gemaakt voorde enveloppe IE-4. Daar werd het saldo van het krediet

overgedragen naar het volgende boekjaar voor de afwerking ervan.

Enveloppe l : In deze enveloppe werd 2.500 euro voorzien voor onvoorziene kosten aan het

patrimonium van het OCMW. Uiteindelijk werd deze enveloppe nooit gebruikt en werd ze afgesloten.

Enveloppe 2 : Er werd vanaf 2014 een budget van 2.500 euro voorzien voor de aankoop van

informaticamaterieel. Deze enveloppe werd enkel in 2019 gebruikt voor de aankoop van een PC voor

de sociale dienst.

Boek-

Jaar

2019

<\ctie

DCMW VB

Beleids-

item

3119-00

Alg.

rekening

2410000

Algemene rekening

omschrijving

Informatica-

materieel -

gemeenschaps"

goederen

Investerings-

enveloppe

IE-2

Uitgavekrediet

€ 2.00C

^anrekening

€ 1.817,38
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Enveloppe 3 : Oorspronkelijk werd 50.000 euro voorzien voor de renovatie van de bejaardenwoningen

in de Meetkerkestraat. Daarvan werd enkel in 2016 25.694/90 euro gebruikt voor de renovatie van de

badkamers. De rest van het krediet wordt nu geschrapt/ maar een nieuw project werd a] voorzien in

het meerjarenplan 2020-2025.

Boek-

Jaar

2016

^\ctie

<\CT-1

BeleEds-

item

3950-00

/\!g.

rekening

2210000

Algemene rekening
omschrijving

Gebouwen -

gemeenschaps-

goederen

Investerings-

enveloppe

!E-3

Uitgavekrediet

€ 25.694/9C

Aanrekening

€ 25.694/90

Enveloppe 4: Waar eerst enkel onderhoudswerken voor een bedrag van 50.000 euro werden voorzien

aan deze woning (Biankenbergse Dijk Zuid)/ Es dit uiteindelijk verworden tot een volledige afbraak en

nieuwbouw. Dit naar aanleiding van de brand in 2015. Het budget en het meerjarenplan werd daartoe

verschillende malen aangepast en verhoogd. Het saldo van het budget (2.720/34 euro) wordt nu

overgedragen naar het budget 2020 om de laatste facturen (voornamelijk ereloon van de architect) te

kunnen vereffenen. Het voorziene budget voor meubilair wordt geschrapt omdat/ gezien het bestede

bedrag en de geldende waarderingsregels, alles uit het exploitatiebudget kon worden genomen.

In 2016 werd een architect aangesteld en werden de eerste ereloonnota's betaald. Ook En 2017 was

dit het geval, in 2018 zijn de werken aangevat om in 2019 beëindigd te worden. Op 01/11/2019 werd

de woning voor de eerste maal ais noodwoning in gebruik genomen.

Het gemeentebestuur bezat nog een vordering op het OCMW van 55.678,26 euro uit het overschot

van de rekeningen bij de start van de BBC-boekhouding in 2014. Naar aanleiding van deze

onverwachte kosten voor het OCMW, mag het OCMW deze som behouden als investeringssubsidie

voor deze enveloppe. Daarnaast werd door de brandverzekering een vergoeding uitgekeerd van

116.491,45 euro.

Boek-

jaar

2016

2017

2018

2019

2019

^ctie

^CT-3

ftCT-3

<\CT-3

i\CT-3

<\CT-3

Beleids-

item

3930-00

0930-00

3930-00

3930-00

3930-00

Mg.

rekening

2210000

2210007

2210007

2210007

2400000

algemene rekening
omschrijving

Gebouwen

^emeenschapsgoederen

Gebouwen

gemeenschapsgoederen -

activa in aanbouw

Sebouwen

gemeenschapsgoederen -

activa in aanbouw

Gebouwen -

gemeenschapsgoederen -

activa in aanbouw

Meubilair-

gemeenschapsgoederen

Investerings-

snveloppe

iE-4

IE-4

IE-4

iE-4

E-4

Uitgavekrediet

€ 7.817/02

€ 50.000/OC

€ 140.591,3C

€ 132.279,6É

€ 5.000/OC

^anrekening

€7.817,02

€ 5.646,76

€ 140.591/39

€ 132.279,66
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Boek-

Jaar

2019

^ctie

^CT-3

Beleids

item

3930-00

^ig.

rekening

1500000

Mgemene rekening

smschrijving

nvesteringssubsidies en -

schenkingen in kapitaal
net vordering op korte

:ermijn

Investerings

enveloppe

!E-4

Ontvangst-

krediet

€ 55.678/2É

i/orderingen

€ 55.678/26

Enveloppe 5 : Deze enveloppe werd aangemaakt voor het onderhoud van het patrimonium zonder

maatschappelijk doei, waartoe naast onze landbouwgronden/ ook de twee appartementen (De Roose)

behoren. Een budget van 2.500 euro werd vooropgesteld. Aileonderhoudswerken in de periode 2014-

2019 werden uit het exploitatiebudget betaald, zodat het budget werd geschrapt.

Boek-

jaar

2019

Actie

OCMW V
B

Beieidsitem

3050-00

^Ig.

rekening

2610000

Algemene rekening
omschrijving

Gebouwen -overige

MVA

InvesterEngse

weioppe

IE-5

Uitgave-

krediet

€ 2.500/OG

Aanrekening

Wat niet werd voorzien, wasdeverkoop/onteigeningvan een aantal percelen/o.a.voordeaaniegvan

een fietspad.

Boek-

Jaar

2017

2018

Actie

OCMW
\/B

OCMW
VB

Beleids-

item

3050-00

3050-00

A!g.

rekening

2600000

2600000

Mgemene rekening

DmschrijvEng

ferreinen - overige MVA

terreinen - overige MVA

Investeringse

nveloppe

IE-5

IE-5

Ontvangstk
rediet

€ 1.299,OC

Vorderingen

€ 26.206,20

€ 1.299,00

Enveloppe 6 : Deze enveloppe werd in 2018 aangemaakt voor de omzetting van betaalde premies

arbeidsongevallen in een aandeel EthiasCo, en werd nu afgesloten.

Boek-

Jaar

2018

<\ctie

OCMW
\/Q

Beleids-

item

3190-00

Alg.

rekening

2841000

Algemene rekening
omschrijving

Andere aandelen

nog te storten

bedragen (-)

Investeringse

nveloppe

IE-6

Uitgavekrediet Aanrekening

€ 8.602/90
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4.2.6. Visums.

, t„,,„, . , Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Tot 25/04/2019 was de beslissing van de RMW van 21/03/2013 van toepassing voor het aanvragen

en verlenen van visums. Deze werd in de RIVIW van 25/04/2019 opgeheven en vervangen.

RMW 21/03/2013
Worden uitge5loten van visum;

l AHe voorgenomen verbintenissen in het kader van het exploitatiebudget tot een beloop van 5.500 euro.

2 Verbintenissen in het kader van het investeringsbudget worden nooit vrijgesteld.
3 De aanstelling van personeel waarvan de duur niet meer dan l jaar bedraagt. Contracten van onbepaalde duur worden gelijkgesteld met

een aanstelling van meer dan l jaar. Bij opeenvolgende contracten moet cie totale duur in rekening worden gebracht voorde toepassing

van deze maatregel.

Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de
voorgenomenverbintenis. Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel beheerder rekening met de forfaitaire looptijd van l jaar.

RMW 23/04/2019
Zijn uitgesloten van de visumverplichting :

l. De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom in het exploitatiebudget tot een beloop van

30,000 euro, exclusief BTW,

2. Verbintenissen in het kader van het investeringsbudget worden nooit vrijgesteld.

3. Aanstellingen van personee! waarvan de duur niet meer bedraagt dan l jaar. Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing

van deze bepaling gelijkgesteld met een aan5telling van meer dan l jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale
duur aangenomen worden voor de toepassing van deze bepaling.

Voorde berekening of een visum a) dan niet noodzakelijk is moet steeds de totale duurtijd van de verbintenis in aanmerking genomen worden. Indiende

duurtijd niet op voorhand vast te leggen is moet er worden uitgegaan van een duurtijd van 4 jaar.

In 2019 werden geen visums gevraagd, noch verleend.
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Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
Periode: 2019

• oc^-.i ;..-, OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Resultaat op kasbasis Code

l. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
la. Belastingen en boetes

Ib. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Ic. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

11. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

l. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten
l. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen

b, Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel l en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar fl+ll+illL

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorifi boekjaar

Vf. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+Vl

Vil. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere v errichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (Vl-VIII

GO/S-G94

70/794

73

7401

Ï94

70-7400-710 2/9 -742/8 -75

21/28.290G-6&1

150-176-180-21/28^1951/2

421/4

171/4

2903/4

17S

2905

ni/A

1913/4

2903,'!

178

4949.4959

101-102

0901

0902

0903

Jaarrekening 2019

22.383,14
469.575,02
491.958,16

0,00

152.000,00

0,00

339.958,16

"78.418,78

134,097,04

55.678,26

-55.678,26

55.678,26

55.678,26

0,00

55.678,26

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"111.713.90

214.120.03

102.406.13

0,00

0,00

0,00

0,00

102.406.13

Jaarrekening 2018

13.578,84

468.751,70
482.330,54

0,00

146.000.00

0.00

336.330,54

-147.895,29

149.194,29

1.299,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-134.316.45

348.436.48

214.120.03

0,00

0,00

0,00

0,00

214.120.03

Jaarrekening 2017

44.596,44
423.955,32
468.551,76

0,00

139.000,00

0,00

329.551,76

20.559,44

5.646,76

26.206,20

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.155.88

283.280,60

348.436.48

0,00

0,00

0,00

0,00

348.436.48
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4.4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies per

beleidsveld
Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Beleidsveld en registraties

0900: Sociale bijstand

2019/ACT-17/0900-00/6491001/OCMW/RVMW/500/IE-
GEEN: onderwijscheques

2019/ACT-17/0900-00/6491002/OCMW/RVMW/500/IE-
GEEN: jeugdvoordeelbonnen

Werkingssubsidie

2.460,00

2.230,00

230,00

Investeringssubsidie

0,00

0,00

0,00

Totaal

2.460,00

2.230,00

230,00
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5. Toelichting bij de samenvatting van de

algemene rekeningen
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OCïW! :^~-~

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
OCMW Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Ondernemingsnr.: 212.343.985

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 8.602,90

€ 8.602,90

Investeringen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Desinves-
te ring en

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Herwaar-

deringen

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Waarde-
verminderingen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Boekwaarde
op 31/12

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 8.602,90

€ 8.602,90

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

I. Gemeenschapsgoederen
-t:

A.rsPerreinen en gebouwen

B. Wegen en overige infrastructuur

C. Installaties, machines en uitrusting

D. Meubilair, kantooruitmsting en rollend materieel

E. Leasing en soortgelijke rechten

F. Erfgoed

11. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines sn uitrusting

C. Meubilair, kantoomitrusting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

111. Overige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1

€ 308.640,54

€ 308.640,54

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 533.944,47

€ 533.944,47

€0,00

€842.585,01

Investeringen

€ 148.292,34

€ 146.474,96

€0,00

€0,00

€1.817,38

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€148.292,34

Desinves-

teringen

€26.113,80

€14.195,30

€0,00

€0,00

€11.918,50

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€26.113,80

Herwaar-

deringen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Afschrijvingen

€-6.194,13

€5.118,58

€0,00

€0,00
€-11.312,71

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€ 5.423,00

€ 5.423,00

€0,00
€-771,13

Waarde-

verminderingen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Boekwaarde
op 31,12

€437.013,21

€435.801,62

€0,00

€0,00

€1.211,59

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€528.521,47

€528.521,47

€0,00

€ 965.534,68
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Schema TJ7: De toelichting bij de baians 2019

3. Mutatiestaatvan de financiële schulden

[. Financiële schulden op lange termijn

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

2. Leasings ten [aste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasings ten laste van derden

[i. Schulden op korte termijn

A- Finandëie schuiden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

2. Leasings ten iaste van het bestuur

B. Financiëie schuiden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

§, Leasings ten laste van derden

Totale financiële schulden

Boekwaarde]
op 1/1

€55.678,261

€55.678,26]

€55.678,261

€0,00|

€0,00|

€0,00|
€0,00|

Nieuwe
leningen
/leasings

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00| €0,00

€0,00|
€0,00|
€0,00|
€0,00|

€0,00|

€0,00|

€55.678,261

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

Aflossingen

€ -55.678,26

€ "55.678,26

€ -55.678,26

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ -55.678,26

Overboekingen
LT naar KT

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Boekwaarde
op 31,12

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

4. De mutatiestaat van het nettoactief

l. Baians op einde boekjaar 2017

li. Boekhoudkundige wijzigingen
III. Herwerkte balans

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018

V. Balans op einde boekjaar 2018

VI. Mutaties sn het nettoactief boekjaar 2019

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

Overig
nettoacfief

€ 592.853,70

€0,00

€ 592.853,70

€ 592.853,70

Herwaar-

derings-
reserve

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Gecumuleerd
resultaat

€ 24.624,69

€0,00

€ 24.624,69

€41.820,38

€41.820,38

€ 66.445,07

€-17.302,02

Investerings-
subsidies en
schenkingen

€137.607,84

€0,00

€137.607,84

€-16.157,95

€-16.157,95

€-11.918,50

€ -4.239,45

€121.449,89

€47.001,99

€47.001,99

Totaal

€ 755.086,23

€0,00

€ 755.086,23

€ 25.662,43

€-16.157,95

€0,00

€0,00
€-11.918,50

€ -4.239,45

€41.820,38

€ 780.748,66

€ 29.699,97

€47.001,99
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2019

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van snvesteringssubsidies en schenkingen (-)

B. Overschot/tekortvan het boekjaar 2019

i Vil. Balans op einde boekjaar 2019 €592.853,70

€0,00

€0,00

€0,00

€-17.302,02

€49.143,05

€-41.415,69

€88.417,68

€168.451,88

€0,00

€0,00

€-41.415,69

€88.417,68

€-17.302,02

€810.448,63

Filters
Boekjaar 2019

Budgettaire entiteiten: OCMW

LTt
.&•
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5.2. Waarderingsregels in BBC

Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Algemeen directeur : Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

r^i

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de

belangrijkste waarderingsprindpes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit

dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek

tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de

waarden ngsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De

gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het

dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein

materieel/ alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de

aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal/ in de boekhouding op te

nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van

het exploitatieresultaat.
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In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende vemchtinaen van

minder dan € 2.500/00 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te

beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar het

grensbedrag voor een aangenomen factuur voorzien in de wetgeving op overheidsopdrachten.

Momenteel vastgesteld op € 8.500,00.

Beide grensbedragen zijn exclusief BTW.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans/ onder aftrek van de

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffinQspms (aankoopprijs + bijkomende kosten)/

de ruilwaardCf de vervaardiainQspms (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse

productiekosten)/ de schenkinaswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de

inbrenawaarde.

AFSCHRI3VINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige

waarde en de restwaarde te delen door de resterende qebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste

aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa

opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse

categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actief bestanddelen om

rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet

voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een

schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte

(gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden
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als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan

de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen,

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen

met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige

materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief/ wordt de volledige categorie waartoe dat

actief behoort/ geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden

op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

r^itAFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de

aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie

van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in

kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen/ worden deze overgeboekt naar dubieuze

debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de

ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar: 10%

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40%

Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op

de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.
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VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze

tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de

lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde

op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen

een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden

voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen/ ontvangen als vergoeding

voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen/ stemt

overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette

vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte

goederen en waarden of van de omgezette vorderingen/ wordt de aanschaffingswaarde

geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële

vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding/ verantwoord door

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen/ inclusief de vastrentende effecten, die in

de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of

een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn

de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de

organisatie/ los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden

aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere
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productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa

worden aangeboden aan concurrentiele tarieven/ die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden

aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend/

maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren

van het bestuur/ en kunnen mogdijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere

investeringen,

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed

zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieei inhouden (d.i.

niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstveriening van het bestuur'). In dat geval

zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een

waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € l. Dit

geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan om het erfgoed in stand te houden,

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeiteiijk wordt ingezet voor de uitvoering

van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort)/

kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van)het

erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal/

archief,... van de dienst toerisme En het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van

niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met

betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van

het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur')

wordt teruggebracht tot € l door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden

vooruitbetaaid (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd

van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht

betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen/ dat strekt tot de wedersamenstelling

van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige

schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de

volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamensteliing van de kapitaalwaarde

van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

geregeld door ÏAS17 en ÏPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen
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wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden

afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien

het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode

(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de

(economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste acfciva worden gewaardeerd aan aanschafwaarde/ tenzij deze niet verworven zijn

van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs/ als die niet hoger is dan

een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het

bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMI3N

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze

debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden

welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

-/\

NEFTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt

afgeschreven/ wordt de verkregen jnvesteringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op

balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor

'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten

voor het bestuur.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)
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De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding)

de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven), De

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB/ maar is daar

uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de

toepassing van het continuïteitsprindDe, Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden

geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC/ op basis de bestaande (historische)

aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage,

waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boe kwa arde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van

de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan O/ of die niet konden geïndividualiseerd worden werden

mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende

investeringssubsidies,

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgevjng. Dit geldt

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder

het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen

mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee

opgenomen in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de

afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.
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AFSCHRUVINGSTERMUNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

wegen (wegzate)/ gebouwen/ waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschriifbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding,

omheining/...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen",

AFSCHRI3VINGS-
TERMIJN

5-15 jr

Gebouwen

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de

exploitatie/ worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van het gebouw.

33 jr

5-15j r

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

(verharding, slijtlaag/ voetpaden/ fietspaden/ ...).

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een

kortere termijn.

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer

straatmeubilair/ verkeerssignalisatie, wegbeplanting/ ... opgenomen.

Onderhoudswerken aan weaen die niet worden opgenomen in de exploitatie,

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de

aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de

weg.

33 jr

5jr

10 jr

5-15 jr
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Waterlopen en waterbekkens

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden

opgenomen in de exploitatie/ worden over een kortere termijn afgeschreven.

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op

de gebruikswaarde.

Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het

rioleringsnet/ de openbare verlichting/ nutsleidingen en kunst(bouw)werken

opgenomen.

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie/ worden over een kortere termijn afgeschreven,

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op

de gebruikswaarde van de infrastructuur.

Installaties/ machines en uitrusting

Onder de installaties/ machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines/ grasmachines/ hakselaars/ brandweer-

helmen" en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers,

koelkasten, uitrusting van RVT's /...

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten/ stoelen/ banken/

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestelien,

kopieermachines/ papiervernietigers, tv's, dvd-spelers/ .,.

33 jr

5-15 jr

33 jr

5-15 jr

5-10 jr

10 jr

5jr
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Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn

afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers,

computerschermen/ beamers/ laptops, servers/...

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen/ vrachtwagens/

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

Kunstwerken (geen erfgoed)

3-5 jr

5-10 jr

Erfgoed

gebruikt voor

niet gebruikt

de uitvoering van

voor de uitvoering

'opdrachten van

van 'opdrachten

het

van

bestuur'

het bestuur'

Cfr. niet" erfgoed

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRI3VINGS-
TERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke

rechten

Goodwill

Plannen en studies

5jr

5jr

5jr

5jr
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5.3. Niet in de

» <„;„; . Periode: 2019

OCMWZuienkerke

balans opgenomen

(NIS 31042)
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur

financieel directeur

: Franky Goethals

: Katrien Debaecke

rechten en verplichtingen

Overzicht:

BE

o

o

o

o

o

o

AR

0120000

0130000

0200000

0210000

0320000

0330000

AR Omschrijving

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden

aangegaan doorOCMW's

Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit/ houders van

zakelijke zekerheden

Zakelijke zekerheden/ gesteld voor eigen rekening

Ontvangen zekerheden

Zekerheidstellers

Debetsaldo

5.000,00

0/00

2.691,18

0,00

3.886,00

0,00

11.577,18

Creditsaldo

0/00

5.000,00

0,00

2.691,18

0,00

3.886/00

11.577,18

Detail:

Zekerheden - 0120000/0130000

Op de rekeningen /01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden' worden de zekerheden

geboekt die door het OCMW ten behoeve van derden zijn gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die deze derden hebben

aangegaan jegens andere schuldeisers dan het OCMW.

De rekening 013 reflecteert de mogelijkheid dat het OCMW als borg wordt aangesproken.
in 2018 heeft het OCMW drie borgstellingen afgeleverd voor de betaling van de tekorten in de verbHjfs- en
andere kosten van bejaarden die verblijven in een rusthuis buiten de gemeente. Momenteel zijn daar nog

twee dossiers actief.

Eén dossier werd afgesloten met de betaling van de begrafeniskosten. In een tweede dossier werd in 2019

voor een bedrag van 1.157/41 euro tussenkomsten verleend. In het derde dossier werden in 2019 geen

tussenkomsten verleend.

Er werden in 2019 geen schriftelijke huurwaarborgen toegekend.
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Zekerheden - 0200000/0210000

Op deze rekeningen worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee het OCMW haar eigen activa heeft
bezwaard of die ze onherroepelijk heeft beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden van
zichzelf of van derden. De zekerheden gesteld voor eigen rekening worden geboekt op de rekeningen 020

(debet) en 021(credit}, de zekerheden gesteld voor rekening van derden op 022 (debet} en 023 (credit).
Het OCMW huurt twee woningen voor de uitbating van haar lokaal opvanginitiatief. Daarvoor werden

twee huurwaarborgen gesteld:

* LOI Zuienkerke : 1.041,18 euro via schriftelijke borg

* LOI Meetkerke : 1.650/00 euro op een rekening bij Belfius

Zekerheden- 0320000/0330000

De zakelijke en persoonlijke zekerheden die het OCMW heeft ontvangen voor de voldoening van actuele of
potentiële schulden die derden t.o.v. haar hebben aangegaan, met uitzondering van zekerheidsstellingen

en borgtochten in contanten/ worden verwerkt via de rekeningen /03 Ontvangen zekerheden'.

Het OCMW verhuurt een aantal woningen. De gestelde huurwaarborgen door de huurders worden hier

vermeld.

Nieuwe steenweg 43 b0002-856 euro

Kerkstraat 2/0002 - 980 euro
Meetkerkestraat23 -750 euro

Meetkerkestraat27 -750 euro

M eetkerke straat 23a - 550 euro

66



5.4. Voorzieningen.

Periode:2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke

4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke

1600010 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage

4600010 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage

4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld (O)

verplichtingen

verplichtingen

M.

i°L

M-

M_
175

8

61

8

12

.475/49

.892,04

.185,00

.299/00

.343,70

Er werden drie soorten voorzieningen aangelegd :

l. Voorziening voor de betaling van de pensioenen van de mandatarissen : het bedrag op AR

4600000 (8.892/04 euro) reflecteert de raming van de verschuldigde bedragen voor 2020. Het

bedrag op AR1600000 (175.475/49 euro) reflecteert de raming voor de jaren 2021 en verder.

2. Het OCMW is sedert enkele jaren responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor de pensioenen

van haar gepensioneerde vast benoemde personeelsleden omdat de betaalde

pensioenbijdrage onvoldoende is om die huidige pensioenlast te dragen. Op basis van de

simulaties van de FOD Pensioenen werden de voorzieningen te betalen in 2020 (AR 4600010

- 8.299/00 euro) en de periode 2021-2025 (AR 1600010 - 61.185/00 euro) aangelegd.

3. Daarnaast werd nog de voorziening aangelegd voor het vakantiegeld te betalen in 2020 op

basis van de prestaties van het personeel in 2019 (AR4610000 -12.343,70 euro).
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5.5. Belangen en aandelen

Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Algemene rekening

2840000
2841000

EthiasCo

EthiasCo

Debet

8.602,90

Credit

0,00
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5.6. Financiële risico's

Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Nakomen betalinesverplichtinRen

Artikel 274 DLB (01/01/2019- ...) stelt : De gemeente zorgt er voor dat het openbare centrum voor

maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Het gemeentebestuur heeft in 2019 voor de laatste keer een gemeentelijke bijdrage van 152.000 euro
betaald/ zodat het OCMW al haar betalingsverplichtingen kon nakomen. Vanaf 2020 wordt geen
specifiek bedrag meer afgesproken op voorhand. De liquiditeitspositie van het OCMW moet altijd
zodanig zijn dat ze haar betalingsverplichtingen kan nakomen. De hoogte van de buffer kan worden
afgesproken met het gemeentebestuur.

evolutie

liquide middelen

2019

36.095

2018

203.111

2017

297.175

2016

249.626

2015

245.089

2014

246.859

De investeringen in de nieuwbouwwoning hebben alle reserves opgeslokt. Alle spaartegoeden werden

afgebouwd. Liquiditeitsoverschotten worden vanaf 2020 in het gemeentebestuur geconcentreerd.

Het gemeentebestuur vult wel op eenvoudige vraag van het OCMW de liquiditeiten aan, zodat dit risico
heel laag tot onbestaande is. Enkel mocht het gemeentebestuur op dit vlak in problemen komen, kan

dit risico naar het OCMW doorstromen.

PensioenbijdraRe statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdraee

Het OCMW is responsabiliseringsbijdrage verschuldigd omdat de pensioenlast voor de gewezen
vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke
basispensioenbijdrage die voor datzelfde jaar werd betaald. Op zich is dit geen negatief gegeven,
omdat zo een deel (momenteel 50%) van dit tekort wordt gesolidariseerd en gedragen door het
gesolidariseerde pensioenfonds.

De responsabiliseringsbijdrage wordt beïnvloed door :

• De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze wordt op de korte

termijn niet verwacht fundamenteel te stijgen omdat er geen vastbenoemde personeelsleden

met pensioen zullen gaan. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft hier op lange
termijn een positieve invloed op.

• De wettelijke basispensioenbijdrage die het OCMW betaalt aan het wettelijk pensioenfonds.
Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren.

69



Vanaf 2020 zal deze bijdrage stijgen door de hogere tewerkstellingsgraad van de statutaire

personeelsleden/ zodat de responsabiliseringsbijdrage kan dalen.

De evolutie van de responsabiliseringscoëfficiënt. Momenteel bedraagt deze 50% zodat er

50% korting wordt bekomen op de bijdrage. Maar deze coëfficiënt kan worden aangepast
wanneer de reserves is het gesolidariseerde pensioenfonds ontoereikend worden. Zo voorziet

de FOD Pensioenen momenteel in haar simulaties dat de coëfficiënt zal stijgen naar 63% in
2022,74% in 2023, 76% in 2024 en 79% in 2025.

De inningsfrequentiedoorde hogere overheid. Tot 2018 kreeg het bestuur telkens de factuur

te betalen met betrekking tot het voorgaande Jaar. In 2018 werd door de hogere overheid
beslist om deze lasten niet langer te prefinancieren/ maar met een voorschottensysteem te

werken en zo de inning te vervroegen. Deze voorschotten evolueren (verhogen) ook in de tijd.

Betaaldatum

2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2020
Simulatie

Met betrekking tot

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Bedrag

6.966/08

9.253,00

8.518,05

6.860/01

6.666/19

5.999,60

739/25

1.559/88

5.301,20

Afrekening
Voorschotten

7.802

8.299

8.616

10.621

12.962

13.782
15.204

Fraude in het betalingsverkeer

De audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen in 2019 heeft het bestuur attent gemaakt op een aantal

risico's die het loopt. Daarom werden in het meerjarenplan 2020-2025 een aantal acties geformuleerd

en budget gereserveerd om er een gepaste oplossing voor te vinden.

Toegestane waarborgen

Zie hoger- 5.3. niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Financiële linken met partnerbesturen

• Het OCMW Zuienkerke is lid van het bestuursorgaan van de vzw Eerstelijnszone Oostkust. Deze

vzw werd opgericht in december 2019 maar heeft nog geen erkenning van de Vlaamse

Overheid gekregen.
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• Het OCMW Zuienkerke maakt deel uit van de feitelijke vereniging Huis van het Kind

Blankenberge - Zuienkerke.

• Het OCMW Zuienkerke maakt deel uit van het samenwerkingsverband tussen de lokale

besturen van de Eerstelijnszone Oostkust in het kader van het project Geïntegreerd Breed

Onthaal.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het OCMW heeft geen leningen lopen bij financiële instellingen.

De schuld van 55.678,26 euro, ingeschreven als lening van de gemeente aan het OCMW/ werd in de

loop van het jaar omgezet in een investeringssubsidie van het gemeentebestuur, zodat er geen

schulden meer zijn.

Te ontvangen subsidies

Ruim 80% van de ontvangsten uit exploitatie zijn werkingssubsidies. Het belang ervan kan dus niet

onderschat worden. Het tijdig aanvragen en innen ervan is cruciaal om het OCMW niet in

betalingsmoeilijkheden te brengen of onnodig beroep te moeten doen op de bijdrage van de

gemeente. De hogere overheid moet daarbij een betrouwbare partner zijn en haar verplichtingen

tijdig nakomen.
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Proef- en saldibalans
OCMW Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Ondernemingsnr.: 212.343.985

Jaar

Perioda

Invoerdatum

Rekeningnummer

Totaliseer

Mutatie

Met eindejaars boe kingen

Kost&nplaatsen

Budgettaire entiteit

2019
Openingsperiode - Afsluitingsperiode

alle

niets

standaard

nee

aile

OCMW

ALGEMENE REKENING
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

013000G Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMWs

020GOOO Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

0210000 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

0320000 Ontvangen zekerheden

033QIBDO ZekerheidsteIIers

1090000 Saldo beginbalans

1400000 Overg&dragen overschot

1410000 Overgedragen tekort

1500000 Investeringssubsidies en-schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

15DOOOS Investeringssubsidies en-schenkingen in kapitaal met v-in resultaat opgenomen

1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

1600010 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage

1749000 Overige leningen

2200000 terreinen - gemeenschapsgoederen

2210000 Gebouwen" gemeenschapsgoederen

2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen -Activa in aanbouw

2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

2410000 Informatica materieel - gemeenschapsgoederen

2410009 Informatica materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

2600000 Terreinen - overige MVA

2310000 Gebouwen - overige MVA

2610009 Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen

2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde

4000000 Operationele vorderingen uit ruilfransacties - nominale waarde

4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

4070000 Operationete vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

Totaal D

€8.886,00

€ 3.886,00

€2.691,18

€0,00

€3.886,00

€0,00

€0,00

€0,00

€88.012,28

€240.192,95

€ 253.227.23

€40.525,00

€0,00

€ 55.678,26

€92.166,82

€308.358,56

€ 367.853,03

€0,00

€ 13.735.88

€11.918.50

€ 430.907,47

€ 178.959,00

€0,00

€ 8.602,90

€76.137,53

€1.998.96

€5.666,03

Totaal C

€3.856,00

€ 8.886,00

€0,00

€2.691,18

€0,00

€3.886,00

ê 592.853,70

€137.155.33

€0,00

€ 504.069,46

€157.802,60

€216.000,49

€61.185,00

€ 55.678,26

€0,00

€0,00

€ 89.335,22

€243.241,57

€11.918,50

€12.524,29

€0,00

€0,00

€81.345.00

€0.00

€ 62.387,36

€1.9S8,S6

€3.868,00

Debetsaldo

€5.000,00

€0,00

€2.691,18

€0,00

€3.886.00

€0,00

€0,00

€0,00

€88.012,28

€0,00

€ 95.424,63

€0,00

€0,00

€0.00

€92.166.82

€308.358,56

€278.517,81

€0.00

€1.817,38

€0,00

€ 430.907,47

€178,959,00

€0,00

€8.602,90

€ 13.750,17

€0.00

€1.798,03

Creditsaldo

€0,00

€ 5.000,00

€0,00

€2.891,18

€0,00

€ 3.886,00

€592,853,70

€137.155,33

€0,00

€ 263.876,51

€0,00

€ 175.475,49

€61.185,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 243.241,57

€0,00

€605,79

€0,00

€0,00

€81.345,00

€0.00

€0,00

€0.00

€0,00
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Proef- en saldibalans 2019

ALGEMENE REKENING
4135000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst

4140000 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties

4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies

4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies

4153010 Vorderingen wegens werkingssubsidies - socio-culturele participatie

4153020 Vorderingen wegens werkingssubsidies-leefloon

4153030 Vorderingen wegens werkingssubsidies - gemeentefonds

4153040 Vorderingen wegens werkingssubsidies - art 60§7

4153050 Vorderingen wegens werking ssubsidies- LOI

4153060 Vorderingen wegens werkingssubsidies - verwamningsfonds

4153090 Vorderingen wegens werkingssubsidies-W65

4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

42BOQOO Borgtochten orrtvangen in contanten - LOI

4400000 Leveranciers

4440000 Te ontvangen facturen

4453000 Ven/allen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen

4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties

4493000 Borgtochten ontvangen in contanten - L01

4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing

45400DO Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

4550030 Bezoldigingen
4580000 Andere sociale schulden

46000DO Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

4600010 Vooraeningen voor responsabiliseringsbijdrage

4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld

4740000 Geraamd bedrag der belastingschulden

4760000 Te betalen roerende voorheffing

4760999 Andere te betalen belastingen en taksen

4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW

4820010 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - gasconvectoren

4820020 Orrtvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - wet 2 april 1965

4820030 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - leefloon

4820040 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - art60

4S20050 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - energiefonds

4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties

4890000 Te betalen toegestane subsidies

4900000 Over te dragen kosten

4920000 Toe te rekenen kosten

4990002 Wachtrekeningsn betalingen in uitvoering

4892000 Te identificeren inningen

4993000 Inhouding voor pensioenen

4994000 Wachtrekeningen - correcties

Totaal D

€18.755,81

€ 10,46

€ 55.678,26

€226.502,18

€1.050,25

€ 36.553.34

€ 30.535,28

€ 2.270,00

€ 82.564,21

ê 3.232,50

€2.788,12

€6.025,31

€ 78,73

€ 252,00

€ 334.240,50

€17.362,17

€ 55.678,26

€15,00

€ 372.00

€ 32.579,07

€195.134,91

€150.788,46

€1.012,00

€16.200,47

€0,00

€0.00

€ 578,88

€77,94

€9.438,18

€ 152.369,02

€0,00

€416,49

€0,00

€1.520,00

€ 125,30

€0.00

€230,00

€ 258,35

€57.98

€341.938,54

€331,86

€3.625,20

€79.231,80

Totaal C

€ 8.822,32

€10.46

€ 55.678,26

€220.001,24

€681,25

^31.895,79

€ 87.926,80

€2.270,00

€51.048,47

€ 3.082,50

€0.00

€3.808,66

€78,73

€252,00

€ 336,749,94

€18.942,28

€ 55.678,26

€15,00

€ 624,00

€ 32.579,07

€ 195.699,09

€150.982,67

€1.012.00

€ 25.092,51

€ 8.299,00

€12.343,70

€ 578,88

€ 77,94

€9.438,18

€154.750,47

€250.00

€612,31

€1.325,00

€1.520,00

€250,60

€300,00

€230,00

€28,00

€188,18

€341.938,54

€331.86

ê 3.625,20

€79.231,80

D&betsaldo

€ 9.933,43

€0,00

€0,DO

€8.500,94

€ 369,00

€ 4.657,55

€ 2.608,48

€0.00

€31.515,74

€150,00

€2.788,12

€2.216,65

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€ 230,35

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Creditsaldo

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€ 2.509,44

€1.580,11

€D,00

€0,00

€ 252.00

€0,00

€564,18

€194,21

€0,00

€8.892,04

€ 8.299,00

€ 12.343,70

€ G,00

€0,00

€0.00

€2.381,45

€ 250.00

€195,82

€1.625,00

€0,00

€125,30

€300.00

€0,00

€0,00

€130,20

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

30/G4/2020 12:23 2/5



Proef- en saldibaians 2019

ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaido Creditsaldo

5300000 Termijndeposito's - nomina!e waarde

5500000 Kredietinstellingen

5500002 Kredietinsteiihgen - betaling in uitvoering

5700000 Kassen

5800000 interne ovsrboekingen

6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)

61009S9 Andere huur en huurlasten van onroerende goederen (huurbkaai gemeente)

6103001 Onderhoud gebouwen

6110000 Elektriciteit

6111000 Gas

6113000 Water

6120100 Brandverzekering

6120110 Verzekering dienstverpiaatslngen

6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid

6120999 verz iich ongevallen

61S1001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

6131010 Vergoeding trajectbegeieiding

6131020 Sociaa! secretariaat

6131030 Overige diensten en diverse ieveringen - thuisbezorgde maaltijden

6131040 Vergoeding beheer woningen

6141001 Kantoorbenodigd heden

6141£Ö2 Documentatie en abonnementen

6141003 Post- en frankeringskosten

6141004 Communicatiekosten telefoon en internet

6141005 TV-distributie

6141007 Administratieve tosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb .,,)

6142200 Kosten informatica

6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

6143005 Reis-en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)

6150006 Lidmaatschappen

615001 G Opleidmgskosten

6150011 Kosten werkkleding

6170000 gewestelijk ontvanger

6170001 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur

6200000 Wedden van de Voorzitter

6200001 zitpenningen raadsleden en leden BCSD

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel

6203000 Bezoldigingen contractueel personeel

6211000 Werkgeversbijdragen wetteiijke vercekeringen - vast benoemd personeei

6211010 Responsabiliseringsbijdrage

6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen

6221100 Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers.

5221300 Werkgeversbijdragen voor bovenw. verzekeringen - vastbenoemd personeel - gsd

€ 153.356,88

€806.358,67

€341.938,54

€611,62

€ 305.709,54

€ 3.777,20

€4.329,97

€4.455,11

€3.142,76

€353,62

€ 274,55

€ 2.873,93

€2S1,27

€2.865,96

€480,00

€102,85

€2.000,00

€ 2.076,65

€ 5.625,00

€910,44

€1.026.81

€1.799,07

€1.470,63

€5.920,91

€135,80

€ 3.334.82

€5.387.95

€197,76

€ 2.529,71

€1.151,06

€ 540,00

€155,77

€16.526,92

€11.700,64

€ 26.056,45

€ 12.406,70

€73,143,89

€ 78.887,39

€ 30.047,76

€7.600,33

€20.912,90

€ 440,00

€ 98,20

€153.356,89

ê 770.363,20

€341.938,54

€511,62

€ 306.709,54

€0,00

€0.00

€1.251,36

€ 1.702,15

€ 325,97

€ 92.64

€1.839.94

€0,00

€1.515,96

€ 200,00

€0,00

€750,00

€0.00

€1.125,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 225,03

€ 3.076,55

€ 62.29

€ 2.945,85

€184,16

€61,38

€0,00

€7,98

€0.00

€0,00

€0,00

€4.518,SS

€0,00

€3.531,70

€71,71

€0,00

€1,59

€0,00

€ 1,16

€220.00

€0,00

€0,00

€35.995,47

ê 0,00

€100.00

€0,00

€ 3.777,20

€4.329,97

€ 3.203,75

€1.440,61

€ 27,65

€181,91

€1.033,99

€291,27

€1.350,00

€280,00

€102,85

€ 1.250,00

€ 2.076,65

€4.500,00

€310,44

€1.026,81

€1.799,07

€1.245,60

ê 2.844,36

€73,61

€ 388,97

€ 5.203,79

€136.38

€2.529,71

€1.143,08

€ 540,00

€158,77

€16.526,32

€7.182.26

€ 2S.056.45

€ S.875,00

€73.072,18

€ 78.887,39

€30.046,17

€7.600,33

€20.311,74

€ 220,00

€ 98,20

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
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Proef- en saldibaians 2019

ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaido

6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwetverzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen

6223100 Werkgeversbijdragen voor bovenwetverzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen

S223300 Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel - gsd

6230002 Geldelijke tegemoetkoming

6230004 Telefoonvergoeding

6231003 Vakbondspremies

6231004 Maaifijdcheques

6231005 Verzekering arbeidsongevallen

6240000 pensioen gepensioneerde voorzitters

6302000 Afschrijvingen op materiëie vaste activa

S350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verpiichtingen - toevoeging

6351000 Voorzieningen voorpens. ensoortg.verpSiCht" besteding en terugneming (-)

6360000 Voorzieningen voor vakantiegeid - toevoeging

6400000 Onroerende voorheffing

6400001 Roerende voorheffing

6400005 Belastingen op polders en wateringen

6400008 Bijdragen reprobe!

6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen

6480000 Toekenning leefloon

64S0100 Toekenning equivalent i eefioon

6481000 Toekenning dienst/erlening in speciën

6481^0 Tussenkomst in thuisbezorgde maaitijden

6481020 Kosten minimale levering aardgas

6481030 Tussenkomst in ven/oer en verblijf in DVC

S481040 Tussenkomst begrafeniskosten

6481080 Kosten socio-culturele participatie en kinderarmoede

6481090 Toekenning federale verwarmingstoeiage

6481110 Voorschotten op lonen en dergelijke

6482010 Toekenning dienstueriening in natura

6482030 Transportkosten van g&holpen p&rsonen

6482040 Hospitalisatiekosten

6482110 Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen

6482250 Farmaceutische kosten

6482460 Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers

64S2470 Toekenning van huur en huumaarborgen

6482480 kosten loi

6491001 Toegestane werking ss u bsi dies onderwijscheques

6491002 Toegestane werkingssubsidiesjeugdvoordeelbon

6500300 Lijf- en eeuwigdurende renten

6570010 Bankkosten

7020000 Opbrengsten uit prestaties - poetsdienst

7040001 Tussenkomst minder mobielencentraie

7050001 Sezettingsvergoeding

€1.537,16

€1.584,00

€107,56

€1.940,00

€ 375,00

€ 279,30

€ 8.484,00

€ 2.766,00

€ 9.370,75

€11.147,37

€93.061,67

€0,00

€1.000,00

€9.142,95

€ 76,78

€ 578,88

€ 55,84

€4.252,16

€43.044,83

€ 17.527,00

€1.860,80

€ 460,00

€213,96

€ 376,00

€ 1.9S2.84

€ 738,00

€3.188,50

€5.381,57

€599.84

€ 576,00

€445,61

€1.620,06

€111,20

€2.019,69

€ 2.590,00

€ 66.655,46

€ 2.270,00

€ 230,00

€ 285,00

€ 424.65

€792,99

€0.00

€0,00

€0,00

€ 792,00

€0,00

€ 935,00

€0,00

€0,00

€2.996,00

€1.271,02

€371.35

€0,00

€0,00

€ 56.725,47

€0,00

€4.525,28

€0,00

€0,00

€ 25,84

€0,00

€ 5.48S,S9

€0.00

€0,00

€ 54.00

€0.00

€0,00

€996,40

€0.00

€350,00

€2.690,53

ê 60,00

€0,00

€0,00

€1.620,06

€ 55,60

€0,00

€0,00

€12.696,42

€40,00

€0.00

€0.00

€ 68,43

€16,147,50

€95,00

€ 6.075,00

€1.537,16

€792.00

€107,66

€1.005,00

€ 375,00

€ 279,30

€ 5.488,00

€1.494,88

€ 8.999,43

€11.147,37

€93.061,67

€0,00

€1.000.00

€ 4.617.67

€ 76,78

€578,88

€ 30,00

€4.252,16

€ 37.560,94

€ 17.527,00

€1.860,80

€ 406,00

€213,86

€ 376,00

€ 996,44

€ 738,00

€ 2.838,50

€2.691,14

€ 539,84

€576.00

€445,61

€0,00

ê 55,60

€2.019,69

€ 2.590,00

€53.959,04

€ 2.230,00

€ 230,00

€ 285,00

€ 356,22

€0,00

€0.00

€0,00

€0.00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ SS.725,47

€0,DO

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 15.354,51

€35.00

€ 6.075,00
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Proef- en saldibaians 2019

ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo

7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats

7050003 Opbrengsten uit verpachtingen

7060002 Opbrengsten uitjachtrechten

7400000 Gem&enfefonds

7401000 Gemeentelijke bijdrage

7402000 Regularisatiepremie contingentgesco's

7405004 Trajectsubsidie art 60/61

7405005 Toeiage mbt preventieve gezinsondersteuning

7405006 Toeiage minimale levering aardgas (70%)

7408000 Toeisge leefloon cat 101 (55%)

7408003 Toelagen leefloon personeelskost cat 112 (1 00%)

7408004 Toelagen federale overheid ; soc.-cult. participatie en kinderarmoede

74D8005 Toelagen federaie overheid ; verwarmingsfonds

7408008 Toelagen federate overheid : Wet 2 aprii 1965

7408009 Toeiagen federale overheid : toegewezen asieizoekers LOS

7408010 Toelage l&efioon cat 105 (100%) - persoon niet ingeschr, RR

7408011 Toelage ieefioon cat 132 - GPMi (10%)

7408012 Toelage Seeflooncatl 33-GPUII student (10%)

7408999 Overige specifieke werkingssubsidies - energiefonds gas en ele

7420000 Meerwaarde op de realisatie van vorderingen

7440000 Inhouding pensioen

7450000 Recuperaties van kosten

Schadevergoedingen

7450010 Vergoeding oplaad ferm in a l

7460000 Giften, schenkingen & iegaten

7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques

7470001 Pers.aandeel onderwijscheques

7470002 Pers.aandeel jeugdvoordeeibon

7480000 Terugbetaling leefioon bij begunstigden

7481000 Terugbetaiing van dienstverlening in speciën

7481110 Terugbetaling van voorschotten

7482030 Terugbetaling steun in natura

7482320 Terugbetaling steun wet 2 april 1965

7482460 Terugbetaling steun medische kosten toegewezen asielzoekers

7482470 Terugbetaling huur en huurwaarborgen

7510002 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen

7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

7930000 Over te dragen tetórt van het boekjaar

€0,00

€0,00

€ 252,72

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 6.465,87

€0,00

€0,00

€ 120,00

€ 53.24

€0.00

€0.00

€114,68

€0,00

€ 225,30

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 28,95

€ 208,00

€ 340,00

€ 457,56

€0,00

€0,00

€0,00

€ 30,40

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€29.156,36

€11.398,44

€ 505,44

€59.816,80

€152.000,00

€24.681,48

€1.250.00

€1.000.00

€199,70

€ 24.442,98

€1.971,41

€738.00

€ 3.050,50

€ 15.545,87

€ 72.748,00

€2.476,60

€2.011,64

€ 684,68

€25.363,68

€ 145,85

€1.612,60

€1.388.51

€11,70

€1.998,96

€7,44

€781,SS

€ 604,00

€478,00

€ 5.769.87

€250,14

€2.691,14

€54.19

€119,60

€371,05

€2.590,00

€3,1S

€ 8.676.27

€17.302,02

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

ê 0,00

€0,00

€0,00

€0.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€29.156,36

€11.396,44

€ 252,72

€89.816.80

€152.000,00

€24.681,48

€1.250,00

€1.000,00

€199,70

€17.977,11

€1.971.41

€738,00

€2.930,50

€15.493,63

€ 72.748.00

€ 2.476,60

€1.89S.9S

€ 684,68

€25.738,38

€145,85

€1.812,60

€1.388,51

€11.70

€1.995.96

€7,44

€ 754,60

€ 396,00

€138,00

€5.312,31

€250.14

€2.691,14

€64,19

€ 89,20

€371,05

€2.590.00

€3,19

€ 8.676,27

€ 17.302,02

TOTAAL € 6.364.635,92 € 6.364.635,92 €2.181.619,94 €2.181.619,94
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5.8. Financiële rekeningen

» ^ Periode: 2019

OCMW Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

BE IR

5500000: Kredietinstellingen

o
o
o
o
o

3676 : Belfius Zichtrekening (2) (BE22 0910 0093 3047}
3789 : Bpost Zichtrekening LOI (BE34 0000 0902 0390)
3791: Bpost Zichtrekening provisie Secretaris (BE35 0003 2567 1537)

3792 : Belfius Zichtrekening Dringende Steun (BE82 0910 1091 6468)

4418 : Belflus MMC (BE87 0910 1212 1894)

5700000: Kassen

o
o

4127 : kas onderwijscheques

4131: kasjeugdvoordeelbonnen

Saldo

30.165,47

4.000,00

500,00

1.250/00

80,00

Totaal AR: 35.995,47

50,00

50/00

Totaal AR: 100,00

Algemeen totaal: 36.095,47

BE22 0910 0093 3047 BIC: GKCCBEBB
SALDO OP 31-12-2019 EUR +30.165,47

BE87 0910 1212 1894 BIC: GKCCBEBB
SALDO OP 13-12-2018 EUR + 80,00

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - maandag, 01 juli 2019

prpanisatiebeheersing: provisierekeningen en kassen OCMW

Motivering

Feiten en context

De algemeen directeur kan, binnen de grenzen van het organisatiebeheersingssysteem/ zijn

bevoegdheden toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn. Dit moet schriftelijk en met een ondubbelzinnige omschrijving

van de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en

rapporteringsverplichtingen.
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Overwegende dat het voor de goede werking van het bestuur wenselijk is dat aan sommige

personeelsleden een provisie wordt ter beschikking gesteld om betaling mogelijk te maken van geringe

exploitatie—uitgaven van het dagelijks bestuur;

Beslissing van de algemeen directeur d.d. 17/06/2019 om

l. Aan de directeur sociaal beleid wordt vanaf 01/07/2019 een provisie ter beschikking gesteld

van 500€ voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur via de

provisierekening " kas secretaris" (postchequerekening BE35 0003 2567 1537)

2. Aan de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor het LOi/ wordt een provisie ter

beschikking gesteld van 4000€ voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven van het

dagelijks bestuur met betrekking tot de Lokaie OpvanginEtiatieven voor asielzoekers via de

provisierekening LO! (postchequerekening; BE34 0000 0902 0390).

3. Aan de maatschappelijk werkers wordt volmacht verleend voor betalingen in het kader van

dringende steun uit te voeren via de provisierekening "rekening dringende steun" (BE82 0910

1091 6468). Op deze rekening wordt een provisie van 1250 € voorzien .

4. Kasjeugdvoordeelbonnen: aan de maatschappelijk werkers wordt een provisie ter beschikking

gesteld van 50€ dienstig voor wisselgeld in het kader van de verkoop van

jeugdvoordeelbonnen.

5. Kas onderwijscheques: aan de maatschappelijk werkers wordt een provisie ter beschikking

gesteld van 50€ dienstig voor wisselgeld in het kader van de verkoop van onderwijscheques.

Juridische gronden

DLBArt.220DLB

Huishoudelijk reglement van het BCSD/ goedgekeurd op 21/02/2019 Art 22 §5

Advies en motivering

Positief advies van de financieel beheerder;

Besluit

Artikel l.

De raad neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur betreffende de provisierekeningen

en de kassen van het OCMW.
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Opgemaakt te Zuienkerke, 11/05/2020.

Katrien Debaecke

financieel directeur

Voorgelegd aan het MAT op 11/05/2020.

Goethals
^.-~^-/^'-

"Algemeen directeur

Vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/05/2020.

Aanwezig:

Geert Quintens/ voorzitter/

Alain De Vlieghe/ burgemeester/

Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, schepenen/

Wim cools, schepen, voorzitter BCSD,

Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere/ Eddy Goethals/ Emmy Lagast, Sarah Slembrouck/

Sylvia Vanhoorenweder, raadsleden,

FrankyGoethals-algemeen directeur/

FrankyGo^haf?

A Ige flQêëffcfÏre eteu? VoorzH

Overgemaakt aan het gemeentebestuur op ...........'^/f:.é/.^{.^C

Franky Goethals^^/i//-LG@2tën en goedgekeurd door
dë'Gemeenteraad

Algemeen directeur in zitting van ^^/'aé'/^'c^c^

De Algemeen Directeur,
F. GOETHALS

De Voorzitter,
G. QUINTENS


