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Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 

ZITTING VAN 8 JULI 2021 
 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen; 
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen; 
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter, 
Caroline Lannoo, Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, 
Wout Verheye, Frank Soetaert, Jan Decouttere, Danny Vanhoutte, Ine Callens, 
OCMW-raadsleden; 
Frédéric Depypere, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  
 

Dossierbeheerder:  

 
Vaststelling jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het ministrieel 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 met de bijhorende bijlagen met de schema’s en de rekeningstelsels; 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een 
toelichting; 
Overwegende dat de beleidsevaluatie van de jaarrekening het beleid weergeeft dat de gemeente en 
het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de 
mate waarin ze zijn bereikt; 
Overwegende dat de financiële nota van de jaarrekening de financiële gevolgen weergeeft van het 
gevoerde beleid; 
Overwegende dat de toelichting van de jaarrekening alle informatie bevat over de verrichtingen in 
het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen; 
Overwegende dat de jaarrekening minstens de schulden en de financiële risico’s bevat; 
Gelet dat de jaarrekening 2020 aan de OCMW-raadsleden werd bezorgd op 23 juni 2021; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de jaarrekening 2020 lokaal bestuur 
Wielsbeke luik OCMW vast te stellen; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang zich onthouden; 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW wordt vastgesteld met volgende 
kengetallen: 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3557-5927-6815-0896 en wachtwoord tuguzep.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3557592768150896


 
Artikel 2 
De jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW zoals vastgesteld, voor te leggen aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring. 
 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere 
algemeen directeur  voorzitter raad voor maatschappelijk 

welzijn 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere 
 
 
algemeen directeur  voorzitter raad voor maatschappelijk 

welzijn 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3557-5927-6815-0896 en wachtwoord tuguzep.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3557592768150896


 

Handtekening(en)  

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3557-5927-6815-0896 en wachtwoord tuguzep.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3557592768150896
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