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zitting van 29 juni 2020

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie 
Paelinck, Dirk Decorte, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

KENNISNAME JAARREKENING OCMW KOKSIJDE 2019

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere wijzigingen meer bepaald art. 166, 173, 175;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het besluit Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 juni 2014 houdende de bepaling van de 
waarderingsregels overeenkomstig artikelen 140 tot en met 188 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 
2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de rekening werd opgemaakt door het diensthoofd OCMW financiën (o.l.v. financieel directeur) en 
bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat 
van opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene 
rekeningen. De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de financiële 
toestand van de jaarrekening zijn bij dit besluit opgenomen;

Overwegende dat de jaarrekening werd voorgelegd aan het vast bureau in zitting van 8 juni 2020;

Gelet op de vaststelling van de dienstjaarrekening 2019 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 29 
juni 2020;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de OCMW dienstjaarrekening 2019.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Koksijde, 8 juli 2020

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


