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Gemeente Beveren 

 

Toelichtingen bij de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 juni  2019 

 
Punt 02: Vaststelling jaarrekening 2018 OCMW-Beveren.  (D 13) 
 
De jaarrekening 2018 OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad. 

De jaarrekening 2018 is samengesteld uit: 
- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 
- Financiële nota met de wettelijke schema's 
- Samenvatting van de algemene rekeningen 

- Toelichting 

Het resultaat op kasbasis 2018 bedraagt 6 700 328,31 EUR. 
De autofinancieringsmarge 2018 bedraagt 4 337 440,92 EUR.  
Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt 103 958 942,17 EUR. 

Gelet op de bespreking van de resultaten van deze jaarrekening in de commissie Financiën van 

20 juni 2018. 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 
juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-

heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn (BVR BBC)  en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2018, incl. de bepalingen met be-

trekking tot het bestuurlijk toezicht. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 de jaarrekening 2018 OCMW vast te stellen 

 de jaarrekening 2018 OCMW Beveren ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad 
en aan de toezichthoudende overheid. 

 

 
 

Punt 03: Toetreding van twee onafhankelijke bestuurders tot raad van bestuur Zorgpunt  

  Waasland.  (D 01)                                                                                                                                  . 

 
Artikel 17 van de statuten van Zorgpunt Waasland bepaalt dat door de algemene vergadering 

twee onafhankelijke bestuurders kunnen worden aangesteld voor één lokale bestuursperiode en 
dit na goedkeuring door de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten. 

Bij de opstart van Zorgpunt Waasland werden Luc Meyntjens, algemeen directeur Kruibeke, en 

Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht, aangesteld als onafhankelijk bestuurder 

in de raad van bestuur en dit voor een periode van 8 maanden. 
Omdat die periode geen volledige lokale bestuursperiode omvat en de expertise van beide per-

sonen in de opstartperiode van het Zorgpunt een meerwaarde betekent voor de ontwikkeling 

van de organisatie, stelt Zorgpunt voor om hen opnieuw als onafhankelijk expert voor te dragen 
tijdens deze bestuursperiode. 
Deze toetreding wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland op 26 
juni 2019, met een passende clausule 'onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door 

de deelgenoten'. 
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Zoals bepaald in de statuten van Zorgpunt Waasland wordt de toetreding van deze 2 onafhanke-

lijk experts ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling van Luc Meyntjens, algemeen 
directeur Kruibeke, en Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht, als onafhanke-

lijk bestuurders in de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland tijdens deze bestuursperiode. 

 
 
 

Punt 04: Kennisgeving aanduiding plaatsvervangers Bijzonder Comité Sociale Dienst. (D 03) 

 
Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) voorziet de mogelijkheid voor de raad voor maat-
schappelijk welzijn om in zijn huishoudelijk reglement te bepalen dat plaatsvervangers kunnen 
worden aangewezen die de effectieve leden van het bijzonder comité mogen vervangen, als die 

verhinderd zijn.  

Deze plaatsvervangers moeten leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn en worden 
aangewezen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de voordracht van het 

effectieve lid van het comité ondertekend hebben. (art. 105 §2 DLB) 

Het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
voorziet  in artikel 45 dat de aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het 
bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ont-

vangstbewijs aan de algemeen directeur.  
De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. De 

aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs. 
 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanduiding van plaatsvervangers voor het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 
 


