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Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 2019 van het
OCMW Diest

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Erwin Jennes, voorzitter; de heer Christophe De Graef, burgemeester; mevrouw Pascale
Vanaudenhove, tweede schepen; de heer Bart Stals, derde schepen; de heer Maurits Vande Reyde,
vierde schepen; de heer Jean-Henri Brans, vijfde schepen; mevrouw Monique De Dobbeleer, zesde
schepen; mevrouw Danielle Bosmans-Gheyskens; de heer Murat Celik; de heer Jos Uyttebroek; de
heer Joeri Buttiens; mevrouw Irène Gijbels; de heer Geert Nijs; mevrouw Lydia Mertens; de heer
Frederik Boone; de heer Mario Versavel; mevrouw Sabine Meyssen; mevrouw Anja Verbeek; mevrouw
Marina Lambrechts; de heer Willy Goos; mevrouw Carina Jankowski; de heer Celal Orhan; mevrouw
Miet Dirix; mevrouw Sofie Colemont; mevrouw Kim Zeelmaekers; mevrouw Linda Wouters; mevrouw
Myriam Parys, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Geert Cluckers, eerste schepen

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
In de beleids- en beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het
bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Alle verwachte ontvangsten en uitgaven
moeten zijn ingeschreven in een budgettair dagboek voordat het budget wordt opgemaakt.
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de budgetwijziging nummer 1 2019 goedgekeurd op 21
oktober 2019.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 249§3 dat de gemeenteraad de budgetwijziging nummer
1 2019 van het OCMW moet goedkeuren.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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Het besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 en latere wijzigingen en aanvullingen over de toepassing
van de BBC-regels
Het besluit van het vast bureau van 7 oktober 2019 over de goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1
2019 van het OCMW Diest
het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2019 over de goedkeuring van de
budgetwijziging nr. 1 2019 van het OCMW Diest
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Danielle Bosmans-Gheyskens; Jean-Henri Brans; Joeri Buttiens; Murat Celik;
Monique De Dobbeleer; Christophe De Graef; Irène Gijbels; Willy Goos; Carina Jankowski; Erwin
Jennes; Marina Lambrechts; Sabine Meyssen; Celal Orhan; Bart Stals; Jos Uyttebroek; Pascale
Vanaudenhove; Maurits Vande Reyde; Anja Verbeek; Mario Versavel; Kim Zeelmaekers
- 6 onthouding(en): Frederik Boone; Sofie Colemont; Miet Dirix; Lydia Mertens; Geert Nijs; Linda
Wouters

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nummer 1 2019 van het OCMW Diest goed.

Artikel 2
De autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis bedragen na wijziging:

Autofinancieringsmarge
Resultaat op kasbasis

2019
€ 26.307
€ 7.637.103

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

algemeen directeur
Myriam Parys
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voorzitter
Erwin Jennes
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