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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2022

Financiën - Dienst financiën

3 2022_RMW_00031 Geconsolideerde Jaarrekening 2021 van Lokaal Bestuur Beveren 
- Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter raad; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, 
schepen; mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, 
schepen; mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer Dirk Van 
Esbroeck, schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, 
raadslid; de heer Andre Buyl, raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; 
mevrouw Ann Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer 
Jens De Wael, raadslid; de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer 
Stijn De Munck, raadslid; mevrouw Laura Staut, schepen; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Annick Van 
de Vyver, raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen 
Van Laere, raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor Catry; de heer Jo 
Van Duyse, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, 
raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De geconsolideerde rekeningcijfers 2021 (maw gemeente en OCMW samen) worden ter vaststelling aan de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd, voor wat het deel OCMW betreft.
Conform artikelen 249 en 260 van het Decreet Lokaal Bestuur stemmen de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn over hun deel van de jaarrekening. Nadat de raden zo de rekening elk voor hun deel 
hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van de rekening  zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt de rekening in zijn geheel geacht definitief te zijn 
vastgesteld. 
Het geconsolideerd budgettair resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt -3.951.883 euro.
Het resultaat op kasbasis bedraagt 48.102.612 euro en de geconsolideerde jaarrekening 2021 heeft een 
autofinancieringsmarge van 13.993.083 euro.
Het schema 'J2: Staat van het financieel evenwicht'  geeft een vergelijking tussen het meerjarenplan (zoals 
aangepast en vastgesteld einde december 2021) en de uiteindelijke rekeningcijfers en kadert binnen de 
budgettaire boekhouding.
De schema's 'Balans' en 'Staat van kosten en opbrengsten' zijn schema's die kaderen binnen de algemene 
boekhouding. Lokaal bestuur  Beveren heeft in 2021 een overschot van 10.912.939 euro.
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Naast de geconsolideerde cijfers worden ook de cijfers per entiteit ter vaststelling en goedkeuring 
voorgelegd aan de raad.  
Sinds BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage aan het OCMW. Om te vermijden 
dat het netto-actief ( = eigen vermogen) van het OCMW jaar na jaar blijft dalen kan er een gemeentelijke 
tussenkomst geboekt worden. Dat is geen verplichting. Voor het boekjaar 2021 werd gekozen om 
boekhoudkundig geen tussenkomst te boeken vermits de cijfers van het lokaal bestuur geconsolideerd 
worden en er geen directe impact van deze keuze te noteren valt.

Juridische grond
Gelet op de bespreking van de resultaten van deze jaarrekening in de commissie Financiën van 28 juni 2022.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR 
BBC).
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC). 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, incl. de bepalingen met betrekking tot 
het bestuurlijk toezicht.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd  door de raad voor maatschappelijk welzijn met 
- 25 stem(men) voor: CD&V; Groen; N-VA; Onafhankelijken
- 1 stem(men) tegen: Vooruit
- 5 onthouding(en): Beveren2020; Open VLD; Vlaams Belang

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist

Artikel 1
de geconsolideerde Jaarrekening 2021 van Lokaal Bestuur Beveren, deel OCMW, vast te stellen.  

Bijlagen
1. bundel jaarrekening versie 28062022.pdf
2. Deelnemingen 2021.pdf
3. doelstellingenrealisatie_2021_integraal_19052022.pdf
4. Overzicht belastingontvangsten 2021.pdf
5. overzicht personeel.pdf
6. overzicht subsidies per beleidsveld 2021.pdf
7. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.pdf
8. Overzicht verbonden entiteiten.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke
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