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Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van het OCMW Zele

Motivering
Aanleiding en context
De gemeente en haar OCMW vormen samen één rapporteringsentiteit en maken een geconsolideerde
en geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven dit echter twee afzonderlijke entiteiten. Daarom stellen
beide entiteiten elk hun deel van de gezamenlijke jaarrekening vast.
De jaarrekening 2021 werd opgemaakt volgens de BBC2020-regelgeving. De vaststelling van de BBCjaarrekening is een bevoegdheid van de raad van voor maatschappelijk welzijn.
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur
 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 rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
Argumentatie en advies
 De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:
o de beleidsevaluatie: deze geeft inzicht in het gevoerde beleid en evalueert in welke mate
de geplande acties en actieplannen zijn uitgevoerd en de beleidsdoelstellingen werden
bereikt.
o de financiële nota: deze nota geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat is
gevoerd en bestaat uit verschillende wettelijk opgelegde schema’s (J1 tem J5).
o de toelichting bij de jaarrekening, die alle informatie bevat die voor de raadsleden relevant
is om met kennis van zaken te oordelen over de jaarrekening, en minstens bestaat uit:
- een aantal wettelijk opgelegde schema’s (T1 t.e.m. T5)
- een overzicht van de financiële risico’s
- de waarderingsregels
- de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)
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een verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde
ontvangsten en uitgaven
- een toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone
invloed op het resultaat
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en
financiering
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.
Bij de jaarrekening hoort ook documentatie. De raad moet hier niet over beslissen; deze
bijhorende documentatie biedt achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De documentatie
bevat minstens de volgende onderdelen:
o het totaal overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn
opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
o een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
o een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
o een overzicht van de verbonden entiteiten
o een overzicht van de personeelsinzet
o een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.
Het decreet lokaal bestuur voorziet dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid
rapporteert over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van voorgenomen
beslissing met een budgettaire en financiële impact (visum) alsook over het debiteurenbeheer.
Omdat deze rapportering aanleunt bij de jaarrekening wordt ze mee in de bijhorende
documentatie opgenomen.
De documentatie wordt verder nog aangevuld met zaken die de raadsleden relevante
achtergrondinformatie biedt: het boekjaar 2021 in evolutie en grafiek en de verklaring van
enkele vaak voorkomende vaktermen uit de jaarrekening.
Het ontwerp van de jaarrekening 2021 en de bijhorende documentatie werd conform het decreet
lokaal bestuur tijdig d.w.z. minstens 14 dagen voor de raadszitting waarop het geagendeerd is
aan ieder lid van de raad ter beschikking gesteld.
Op de gemeentecommissie financiën van 19 mei 2022 werd de jaarrekening toegelicht door de
financieel directeur. De raadsleden kregen daarbij de gelegenheid tot het vragen van
verduidelijkingen.
Na vaststelling van het deel van het OCMW, keurt de gemeenteraad het deel van de
jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de
geconsolideerde jaarrekening definitief vast.
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het deel van het OCMW van de
jaarrekening 2021 vast te stellen.

Budget / Visum
niet van toepassing
Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2021 deel van het OCMW vast.
Artikel 2.
Dit besluit over de vaststelling van de jaarrekening 2021 deel van het OCMW wordt voorgelegd ter
goedkeuring aan de Gemeenteraad.
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