NOTULEN
OCMW-RAAD

27 JANUARI 2020
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, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman,
Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman,
Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 21u30.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 23 december 2019.
Aanleiding
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. 23 december 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 d.d. 23 december 2019 worden goedgekeurd.Financiële Dienst
2.
Samenwerkingsverbanden. Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon. Advies volgens art. 490 DLB § 3, over de jaarrekening 2018 van de
welzijnsvereniging Najaarszon.
Aanleiding
Goedkeuring jaarrekening Najaarszon 2018 op 23-12-2019.
Ontvangst op 24-12-2019 van de notulen van de raad van bestuur najaarszon d.d. 23-12-2019.
Ontvangst op 24-12-2019 van de notulen van de algemene vergadering najaarszon d.d. 23-12-2019.
Ontvangst op 24-12-2019 van de behandelde jaarrekening 2018 najaarszon.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur
Feiten, context en argumentatie
De jaarrekening 2018 van Najaarszon werd op 22 november 2019 niet goedgekeurd door de gouverneur.
Op 23 december 2019 werd het ontwerp opnieuw vastgesteld door de raad van bestuur en dit ontwerp werd op dezelfde datum goedgekeurd
door de algemene vergadering van Najaarszon.
De vertegenwoordigers van het ocmw ontvingen tijdig de gevraagde toelichting en het probleem met de verrekening van de subsidie werd
uitgeklaard.
Aan de verwerking van de achterstallige huur werd niets veranderd. De vertegenwoordigers van het ocmw hebben opnieuw dezelfde
bezwaren geformuleerd en deze zijn ook genotuleerd.
De verwerking van de huurachterstal is niet conform de bepalingen van de statuten en houdt een ongelijke behandeling van de deelgenoten
in.
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.
De vertegenwoordigers van het ocmw hebben daarom zowel op de raad van bestuur als op de algemene vergadering wat betreft deze punten
tegengestemd.
Het ocmw verleent om deze reden ongunstig advies bij de jaarrekening 2018 van Najaarszon.

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
- De jaarrekening 2018 werd niet conform de bepalingen van artikel 9 van de statuten van de vereniging opgesteld.
- Bij de verrekening van de huurachterstal werden de deelgenoten op een ongelijke manier behandeld.
- Ten aanzien van het ocmw werd een vordering van € 58.459,80 ingeboekt
- Ten aanzien VZW St.-Jozef werd geen vordering ingeboekt
- De vereniging Najaarszon verliest een bedrag van € 95.258,20
Als gevolg van deze schending van de statuten 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 raad van bestuur 23 december 2019 van de vaststelling van het ontwerp van
de jaarrekening 2018 van Najaarszon.
Art. 3 : Het OCMW vraagt de vernietiging van het besluit van de algemene vergadering van 23 december 2019 van de goedkeuring van de
jaarrekening 2018 van Najaarszon.
Art. 4 : Het OCMW vraagt dat de jaarrekening 2018 van Najaarszon wordt aangepast wat betreft de verwerking van de huurachterstal. Dit
conform de bepalingen van artikel 9 van de statuten van Najaarszon.
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

