OCMW MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

1.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester - voorzitter vast bureau wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
leden vast bureau
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys,
Hamid Rif f i, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, raadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

WELZIJNSVERENIGINGEN. Advisering jaarrekening 2020 van
welzijnsvereniging Dodoens.

De beslissing wordt genomen met 27 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Stefaan Deleus, Hamid Rif fi,
Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 10 onthoudingen (Marc
Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis
• De algemene vergadering van 14 december 2020 stelde AMJP2 van de welzijnsvereniging
Dodoens vast.
• De algemene vergadering van 28 juni 2021 stelt de jaarrekening 2020 vast.
• Beslissing Vast bureau 14 juni 2021 – agendapunt 6: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Feiten en argumentatie
• Welzijnsvereniging Dodoens is een welzijnsvereniging zoals omschreven in het Decreet
Lokaal Bestuur – artikel 474 en volgende.
• Dodoens moet een meerjarenplan en een jaarrekening opmaken volgens de regels van de
BBC (Beleids- en beheerscyclus).
• De algemene vergadering van de vereniging Dodoens van 28 juni 2021 keurde de
jaarrekening goed. Volgens het decreet lokaal bestuur art 490 had de algemene
vergadering de jaarrekening moeten vaststellen en voor advies doorverwijzen naar de raad
voor maatschappelijk welzijn.
De goedkeuringsbevoegdheid ligt bij de toezichthoudende overheid, Agentschap
Binnenlands Bestuur.
De jaarrekening 2020 sluit met een budgettair resultaat van het boekjaar van 358.627 euro.
Het totaal van de exploitatie-uitgaven komt op 3.376.670 euro waarvan de voornaamste de
personeelskosten zijn 3.122.867 euro.
De exploitatie-ontvangsten komen op 4.298.869 euro, waarvan de voornaamste:

•
•
•

recuperatie wedden: 2.394.998 euro
Toelage van de Stad Mechelen: 967369 euro.
Subsidie responsabiliseringsbijdrage: 633.452 euro

Het exploitatieresultaat bedraagt 922.199 euro.
Dit betere resultaat is het gevolg van het f eit dat het exploitatieresultaat 263.407 euro beter is
dan geraamd, bij een stadsdotatie van 967.370 euro. De belangrijkste verschillen met het
budget:
• Het tekort op de detachering van personeel (personeelskost minus de recuperatie daarvan
van de ziekenhuizen) is quasi gelijk aan de begrotingsraming.
• Er is voor af gerond 60.000 € minder uitgegevan voor diverse kosten zoals onderhoud
• Er zijn geen oninbaren gedaan in boekjaar 2020 (voorzien voor 187.475 €)
Er werden geen investeringsuitgaven gedaan.
Gelet op het budgettair resultaat boekjaar 2020 dat 358.627 euro bedraagt en het
gecumuleerd gebudgetteerd resultaat vorig boekjaar nl. 298.401 euro geef t dit een
beschikbaar budgettair resultaat van 657.028 euro.
Juridische grond
• Artikel 490 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017
§ 2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de
vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft.
Een af schrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de
betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
§ 3. De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de
jaarrekening van de welzijnsvereniging.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de
toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na
de ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
§ 4. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heef t verzonden over de goedkeuring
van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de
jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de
jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, § 2, en de
welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.
Financiële gevolgen
De Stad betaalde de volledige gebudgetteerde toelage van 967.369,77 euro uit.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn adviseert de jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging
Dodoens gunstig.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal
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De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier
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Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 30 juni 2021

Fabienne Blavier
voorzitter
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