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Openbare zitting

26 oktober 2020

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN.
1)
Aktename jaarrekening 2019 van vzw Steunpunt Asiel & Migratie
betreffende de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
2)
Aktename jaarrekening 2019 van vzw De Nieuwe Weg betreffende de
controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

26 april 2016: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de modaliteiten
waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983
goedgekeurd.
28 januari 2019: Het college gaat akkoord met de gewijzigde methode van controle en
rapportering van het toezicht op de jaarrekeningen in het kader van een toekenning van
een toelage.
25 mei 2020: De gemeenteraad verleent 2 maanden uitstel voor het indienen van de
verantwoording van een toelage ontvangen in 2019 van meer dan 10.000 EUR.
Beslissing Vast Bureau van 12 oktober 2020 – agendapunt 1: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie
Naam organisatie: Steunpunt Asiel &
Migratie vzw
Doc. tijdig ingediend op:
22/6/2020
ACTIEF
Vastliggend
Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

878,18
154.244,92
25.435,30
180.558,40
0,00
301.238,70
-9.300,78

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:

1/1-31/12

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

145.522,73
0,00
35.035,67
180.558,40

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

190.000,00
310.539,48
144.644,55

Opmerkingen:

Naam organisatie: De Nieuwe Weg vzw
Doc. tijdig ingediend op:
13/7/2020
ACTIEF
Vastliggend
Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad

622,19
246.217,80
31.882,35
278.722,34
0,00

Soort boekhouding: dubbele boekhouding
Periode boekhouding:
1/1-31/12
PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal
Ontvangen toelage SH

230.740,65
0,00
47.981,69
278.722,34
30.000,00

Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

238.559,39
-23.288,83

Totaal kosten
Overschot liquide middelen

261.848,22
230.118,46

Opmerkingen: In de jaarrekening 2019 van De Nieuwe Weg werd voor een bedrag van
50.000,00 EUR opgenomen als toelage afkomstig van het OCMW Mechelen,
terwijl in de OCMW-boekhouding 2019 slechts 30.000,00 EUR geboekt is als
toelage. Het verschil van 20.000,00 EUR betreft het project “laaggeletterde
moeders”. Dit bedrag werd in de OCMW-boekhouding geboekt als diverse
kost en in de jaarrekening van De Nieuwe Weg opgenomen als toelage.
Juridische grond
Artikel 5 van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen
(gemeentelijke en provinciale)
Modaliteiten waaraan toelagegenieters
moeten voldoen zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 april 2016

Indien een toelage hoger dan 24.789,35 EUR
wordt toegekend, moet de begunstigde elk
jaar zijn balans en rekening , alsook een
verslag inzake beheer en financiële toestand
aan de verstrekker bezorgen.
Modaliteiten in bijlage.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de jaarrekening 2019 van vzw
Steunpunt Asiel & Migratie.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de jaarrekening 2019 van vzw De
Nieuwe Weg.
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