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Openbare zitting
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
13. Jaarrekening 2021. Vaststelling deel gemeente
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Titel 4 De beleids- en beheerscyclus
van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Hoofdstuk 1. De
beleidsrapporten
 Artikel 286 §1, 3° van het decreet lokaal bestuur waarin gesteld wordt dat de besluiten m.b.t. de
beleidsrapporten en de inhoud ervan binnen 10 dagen nadat ze genomen zijn, bekend moeten
worden gemaakt via de webtoepassing van de gemeente
 Artikel 330 van het decreet lokaal bestuur waarin gesteld wordt dat de toezichthoudende overheid
op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente, op de hoogte moet
worden gebracht van deze bekendmaking
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen
 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen
 Omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 betreffende de kwartaalrapportering en andere
Europese rapporteringsverplichtingen
 Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019, 16e punt, houdende vaststelling deel gemeente
van het meerjarenplan 2020-2025, gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluiten van 26 oktober 2020
(10e punt), 21 december 2020 (10e punt) en 20 december 2021 (14e punt).
 Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019, 17e punt, houdende goedkeuring deel OCMW
van het meerjarenplan 2020-2025, gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluiten van 26 oktober 2020
(11e punt), 21 december 2020 (13e punt) en 20 december 2021 (18e punt).




Het collegebesluit van 5 februari 2021, houdende goedkeuring overdracht niet aangewende
investeringsbudgetten van 2020 naar 2021
Het collegebesluit van 11 februari 2022, houdende goedkeuring overdracht niet aangewende
investeringsbudgetten van 2021 naar 2022

Feiten, context en motivering
 De jaarrekening dient te bestaan uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting
 De beleidsevaluatie geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de mate waarin de
beleidsdoelstellingen zijn bereikt
 De financiële nota de financiële geeft gevolgen van het gevoerde beleid weer
 De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die
relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (met
minstens informatie over de schulden en de financiële risico’s)
 De beleidsrapporten van gemeente en OCMW vormen een geïntegreerd geheel, er bestaan geen
afzonderlijke beleidsrapporten meer
 De gemeente en OCMW blijven als aparte rechtspersonen bestaan
 De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk stemmen over hun deel van het
beleidsrapport, waarna de gemeenteraad, de jaarrekening vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn, goedkeurt. Door deze laatste goedkeuring wordt de jaarrekening 2021 in
zijn geheel definitief vastgesteld. De gemeenteraad moet zijn goedkeuring geven omdat de
gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk
welzijn maakt

Inspraak, advies en bijlagen
 Uit het verslag van de vergadering van 8 juni 2022, blijkt dat de jaarrekening 2021 gunstig wordt
geadviseerd door het managementteam.
 Jaarrekening 2021
Stemming: 17 stemmen voor (Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio, Tom De Grauwe,
Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Jean-Pierre Raman, Daniël De Knijf, Elise Neyt, Peter De Grauwe,
Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet, Wouter Van den Broecke, Florian Vermeersch,
Vanja De Clercq); 5 stemmen tegen (Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Geert, Frans Mallems); 2 onthoudingen
(Hilde Van Laere, Anne-Marie Vanhee)

Besluit
Artikel 1
Artikel 2

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2021, deel gemeente, vast.
Deze beslissing wordt bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente
Lochristi en de toezichthoudende overheid wordt hiervan op de hoogte gebracht.
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