NOTULEN
OCMW-RAAD

4 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Schepenen
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Johnny Roos, Raadslid
Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 21u30.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 30.09.2019
Aanleiding
De notulen van de vorige ocmw-raad dd. 30.09.2019.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 74.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel.
Feiten, context en argumentatie
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden
de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de
algemeen directeur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering dd. 30.09.2019 worden goedgekeurd.
2.
Opheffen van de OCMW-Raadsbeslissing d.d. 04.08.2011 met betrekking tot de vaststelling van de
bevoegdheden die door de OCMW-raad aan het Vast Bureau worden overgedragen.
Regelgeving
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikel 77, 78, 84 t.e.m. 86.
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de OCMW-Raadsbeslissing d.d. 04.08.2011, waarbij de bevoegdheden werden vastgesteld die worden
overgedragen naar het Vast Bureau per 05.08.2011.
Gelet op de integratie gemeente - OCMW, wordt er getracht zoveel mogelijk uniformiteit te creëren tussen beide
openbare besturen en lijkt het dan ook wenselijk deze beslissing op te heffen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De OCMW-Raadsbeslissing d.d. 04.08.2011, houdende de vaststelling van de bevoegdheden die door de Raad aan
het Vast Bureau worden overgedragen, op te heffen.
Financiële Dienst
3.
Advies volgens art. 490 DLB § 3, over de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Najaarszon. Ongunstig
advies.
Aanleiding
Goedkeuring jaarrekening Najaarszon 2018.
Ontvangst op 25-06-2016 van de notulen van de algemene vergadering najaarszon d.d. 18-06-2019.

Ontvangst op 2-10-2019 van de behandelde jaarrekening 2018 najaarszon.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur
Feiten, context en argumentatie
Het goedkeuren en de behandeling van de jaarrekening volgt volgende handelswijze:
1/ In de mate dat het ontwerp van jaarrekening wordt besproken op de raad van bestuur dienen de
vertegenwoordigers van het ocmw hierbij aan te dringen op het overmaken van alle stukken en documenten en met
name toelating te vragen om ter plaatse inzage te nemen van de stukken die werden gehanteerd met het oog op het
opstellen van de jaarrekening.
2/ In de mate dat geen toelating of geen recht op een volledige inzage wordt verleend, dienen de betrokken
vertegenwoordigers van het OCMW een schending in te roepen van artikel 490 van het DLB dat voorziet dat de
boekhouding wordt gevoerd "onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur".
3/ In de mate dat blijkt dat bij het opstellen van de jaarrekening door de meerderheidsdeelgenoten bepaalde
interpretaties worden doorgedrukt die niet kunnen worden bijgetreden door het OCMW dienen de leden van de
raad van bestuur van het OCMW hiervan melding te maken met het verzoek om dit op te nemen in de notulen van
de raad van bestuur.
4/ Wanneer het ontwerp van jaarrekening, zoals voorbereid door de raad van bestuur, aan de algemene vergadering
wordt voorgelegd met het oog op vaststelling dienen de leden van de algemene vergadering, aangeduid door het
OCMW, de opmerkingen en kritieken die werden geformuleerd naar aanleiding van de bespreking in de raad van
bestuur te hernemen en tevens ook, in de mate dat geen volledige inzage werd verleend, te wijzen op het feit dat de
jaarrekening werd opgesteld met schending van artikel 490, §1 van het DLB.
5/ Wanneer vervolgens, bij meerderheidsbeslissing, de jaarrekening van Najaarszon door de algemene vergadering
wordt goedgekeurd, dienen de vertegenwoordigers van het OCMW vanzelfsprekend tegen te stemmen en tevens
aan de secretaris van de algemene vergadering te vragen om in de notulen de motivering op te nemen op grond
waarvan de beslissing tot niet-goedkeuring van de jaarrekening is gesteund waarbij kan verwezen worden naar de
opmerkingen die door de bestuurders van het OCMW werden geformuleerd bij de voorbereiding van de
jaarrekening.
6/ Wanneer de bij meerderheidsbeslissing vastgestelde jaarrekening vervolgens wordt overgemaakt aan het OCMW
dient het OCMW binnen een termijn van 50 dagen volgend op de datum van ontvangst een advies ter zake te
formuleren dat opnieuw de opmerkingen en kritieken dient te hernemen zoals deze met betrekking tot het ontwerp
van jaarrekening werden geformuleerd.
Het ontwerp van jaarrekening 2018 Najaarszon werd niet besproken op de raad van bestuur.
De goedkeuring van de jaarrekening werd geagendeerd op de algemene vergadering van 18 juni 2019. In aanloop
naar deze vergadering werd door schepen Vanderstuyf op 17 juni 2019 gevraagd inzage te krijgen in achterliggende
documenten waarop de jaarrekening gebaseerd is.
Het ging om volgende stukken:
1. Grootboek van algemene rekening (AR) 6100800 Huur & huurlasten
2. Grootboek AR 6103099 Onderhoud en herstelling gebouwen
3. Grootboek AR 6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders , advocaten
4. Grootboek AR 6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy
5. Grootboek AR 6159999 Overige algemene kosten
6. Rapport algemeen journaal Fbo_0145 van alle journalen 2018 in excel
De bedoeling was de onderliggende boekingen te controleren van bepaalde grootboekrekeningen en meer
algemeen bepaalde zoekopdrachten uit te voeren op het journaal. Het verleden heeft aangetoond dat er op die
rekeningen boekingen zijn verricht die niet in lijn liggen met de boekhoudfiches en die voor het OCMW een
financieel nadeel hebben opgeleverd.
Er werd afgesproken om op 18 juni 2019 in de namiddag de stukken te komen inkijken. De stukken waren niet ter
beschikking op dat moment. 's Avonds werd staande de vergadering mondelinge toelichting gegeven. De
vertegenwoordigers van het OCMW menen dat daardoor hun controle recht ernstig geschaad is. Een mondelinge
toelichting is onvoldoende, fysieke documenten en een minimum aan reflectietijd zijn nodig om met kennis van
zaken een beslissing te nemen over de jaarrekening.
De raadsleden van het OCMW stelden ook vast dat de jaarrekening een verwerking van de huurachterstal bevat die
niet conform de bepalingen van de statuten is. Op basis van artikel 9 van de statuten neemt het OCMW de verliezen
ten laste tot een bepaald plafond en worden de nog overblijvende verliezen gedragen door VZW Sint-Jozef.
Najaarszon heeft berekend dat er een huurachterstal was van € 153.718. Daarvan werd € 58.459,80 ten laste gelegd
van het OCMW. Het saldo van € 95.258,20 is statutair ten laste van VZW Sint-Jozef. In de jaarrekening werd geen
vordering ingeboekt op VZW Sint-Jozef, maar werd het tekort gespreid in het resultaat verwerkt 2018-2020.

Daardoor wordt de vereniging onterecht belast met een bijkomende kost van € 95.258,20 die niet door de
vereniging dient te worden gedragen.
Deze feiten zijn genotuleerd in het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening van 18 juni 2019 en ook in de
goedkeuring van de notulen op 4 september 2019 van de vergadering van 18 juni 2019. De vertegenwoordigers van
Brakel hebben in beide gevallen tegengestemd zodat de jaarrekening bij meerderheidsbeslissing werd goedgekeurd.
Verder stellen we vast dat de correctieboeking wat betreft de waarborg niet volledig consequent is uitgevoerd. De
schenking wordt via rekeningen 1590009 en 7530000 nog in resultaat genomen op basis van € 404.209,65 in plaats
van op het nieuwe bedrag € 242.209,65. Dit geeft een verschil van € 16.200 in het resultaat.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : Het OCMW verleent een negatief advies voor de jaarrekening 2018 van Najaarszon op basis van volgende
motieven
- Het ontwerp van de jaarrekening werd niet behandeld op de raad van bestuur, hetgeen een schending inhoudt van
artikel 490 § 1 van het DLB dat voorziet dat de jaarrekening wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en het
toezicht van de raad van bestuur.
- De raadsleden van het OCMW hebben niet alle noodzakelijke informatie betreffende de jaarrekening kunnen
bekomen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen
- De jaarrekening 2018 werd niet conform de bepalingen van artikel 9 van de statuten van de vereniging opgesteld
- De verrekening van de schenking verloopt op een fout basis bedrag
Als gevolg van deze schendingen van de statuten en de onwettigheden zijn de belangen van de vereniging geschaad,
alsmede de belangen van haar minderheidsdeelgenoot, het OCMW.
Art. 2 : Het OCMW vraagt de vernietiging van het besluit van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van
Najaarszon.
Art. 3 : Het OCMW vraagt dat
- aan de vertegenwoordigers van het ocmw, zowel binnen de raad van bestuur als binnen de algemene vergadering,
een volledig inzage- en controlerecht wordt verleend wat betreft alle boekhoudkundige stukken en documenten
zodat alle boekingen kunnen worden nagegaan
- de jaarrekening 2018 van Najaarszon wordt aangepast, conform de bepalingen van artikel 9 van de statuten van
Najaarszon en wat betreft de verrekening van de schenking, en dat de jaarrekening opnieuw ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de algemene vergadering van Najaarszon.
Sociale Dienst
4.
Minimale levering via de aardgasbudgetmeter. Beslissing.
Aanleiding
Procedure voor OCMW's die opteren gebruik te maken van het systeem van ' Minimale levering via de
aardgasbudgetmeter 2019 - 2020 '.
Regelgeving
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Gelet op de desbetreffende wetgeving.
Feiten, context en argumentatie
Deze procedure reikt de OCMW's een middel aan om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas
op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen
een ' minimale hoeveelheid ' aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart.
De kost hiervan kan voor 70% worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder en voor 30% eventueel bij de
hulpvrager.
De begunstigden kunnen 2-wekelijks hun aardgasbudget voor een bepaald bedrage opladen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Voor de winterperiode 2019 - 2020, zijnde van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020, het systeem van minimale
levering via de aardgasbudgetmeter aan te bieden.
Artikel 2
De 30% dienen de begunstigden te storten aan het OCMW, het OCMW neemt dit niet ten laste, tenzij in uitzonderlijke
gevallen die ad hoc zullen worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de OCMW-raad,

De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad,
Alexander De Croo

