STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

18.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
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, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2020 vzw Mechelen Feest.
Advisering begroting 2021 vzw Mechelen Feest.

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, Catherine François, Kristof
Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina
Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Kenzo Van den Bosch, Shanna Jacops) en 10
onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Rif fi, Jan Verbergt, Anne
Delvoye, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan).

Motivering
Voorgeschiedenis
• 15 maart 2021: De algemene vergadering vzw Mechelen Feest keurde de jaarrekening
2020 en de begroting 2021 goed.
• 23 maart 2021: De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 van Mechelen Feest werden
ontvangen.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 48: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• De modaliteiten waaraan moet voldaan worden (gewone toelage >10 000,00 euro) voor
Para-gemeentelijke Vzw’s of de Externe Verzelfstandigde Agentschappen (EVA’s):
- Voorleggen van volledig f inancieel verslag met name de rekening, balans, toelichting,
een overzicht van de f inanciële rekeningen en een begroting, zoals goedgekeurd door
de algemene vergadering. (geen begrotingswijziging)
Wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.
- De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring budget(wijzigingen) Stad en na voorlegging
van de begroting van de vereniging, waarin de toelage werd opgenomen.
- Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit
na 7 maanden maar voor verloop van 12 maanden na af sluiten boekjaar: 10%
stadstoelage ingehouden.
- Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit
na 12 maanden na af sluiten boekjaar: er wordt geen stadstoelage uitbetaald.
- Financiële rapportering niet in het bezit 7 maanden na af sluiten boekjaar: 10% van de
stadstoelage wordt teruggevorderd.
- Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na af sluiten boekjaar: volledige
terugvordering van stadstoelage.

-

•
•

Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel
verantwoord is.
- Controle ter plaatse + inzage in de boekhoudkundige bescheiden kan telkens indien
door de bevoegde dienst nodig geacht;
- Een af schrift van de statuten bij een eerste aanvraag en elke statutenwijziging moet
worden voorgelegd.
- Een Extern Verzelfstandigd Agentschap moet de wet op de overheidsopdrachten
naleven.
In het geval dat deze regels een eerste keer niet werden gevolgd kan het college
beslissen 10% van de stadstoelage terug te vorderen.
Indien deze regels een tweede keer niet werden toegepast kan het college beslissen tot
volledige terugvordering van de stadstoelage.
Als de Stad geld moet terugbetalen aan een hogere overheid omwille van niet of f outief
toepassen van de wet op de overheidsopdrachten kan ze onmiddellijk het volledige
bedrag van de stadstoelage terugvorderen.
- De subsidie is steeds inclusief BTW en de toelagegenieter moet zich in regel stellen met
de BTW-wetgeving en zonodig een f actuur met BTW bezorgen aan de Stad.
In het budget 2020 van de Stad was er een exploitatietoelage voorzien van 1.107.980 euro
en een investeringstoelage van 765 euro.
In 2021 is er een exploitatietoelage van 876.200 euro voorzien. Het saldo van de
investeringstoelage 2020 (765 euro) werd overgedragen naar 2021.

Jaarrekening 2020
De rekening 2020 sluit met een positief saldo van 418.800,46 euro. Indien het resultaat uit de
vorige jaren mee in rekening wordt gebracht, krijg men een positief gecumuleerd
boekhoudkundig resultaat van 558.137,99 euro.
Het totaal der opbrengsten bedraagt 1.277.724,17 euro en het totaal der kosten komt op
858.923,71 euro.
De voornaamste inkomsten komen uit:
• Exploitatietoelage Stad (1.107.980 euro);
De voornaamste kosten zijn:
• De Zomer Is Van Mechelen: 163.816,97
• Mechelen Houdt Je Warm: 115.548,02 euro
• Personeelskosten: 292.352,90 euro
• Onvoorzien: 94.427,95 euro, voornamelijk winkelgebied maatregelen
Balans 2020
ACTIEF
Vastliggend
Kas+ bank
Nog te ontvangen
Totaal

PASSIEF
8.419,16 Eigen vermogen
745.777,63 Schulden +1 jaar
47.858,96 Te betalen =<1 jaar
& vooruitontv
802.055,75

636.202,92
0,00
165.852,83
802.055,75

Vertaald naar begrotingsboekhouding van de Stad:
overschot = thesaurie + nog te ontvangen – nog te betalen
745.777,63 + 47.858,96 – 165.852,83 = 627.783,76 euro
Overzicht van de f inanciële toestand van de laatste drie jaren:
2018
Balanstotaal
416.313,11
Tot. Resultatenrekening ontv.
Tot. Resultatenrekening uitg.
Winst resultatenrekening
Eigen vermogen

2.238.004,42
2.058.150,51
179.853,91
217.644,22
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Overschot liquide middelen

204.937,32

2019
Balanstotaal

454.363,59

Tot. Resultatenrekening ontv.
Tot. Resultatenrekening uitg.
Winst resultatenrekening

1.996.136,73
1.995.895,94
240,79

Eigen vermogen
Overschot liquide middelen

217.844,20
205.982,76

2020
Balanstotaal

802.055,75

Tot. Resultatenrekening ontv.
Tot. Resultatenrekening uitg.
Winst resultatenrekening
Eigen vermogen
Overschot liquide middelen

1.277.724,17
858.923,71
418.800,46
636.202,92
627.783,76

Begroting 2021
De begroting sluit met een negatieve cash f low van het boekjaar van -206.800 euro en een
boekhoudkundig resultaat van -206.800 euro.
De totale kasontvangsten komen op 1.446.200 euro en het totaal aan kaskosten bedraagt
1.653.000 euro.
De voornaamste inkomsten komen uit:
• Exploitatietoelage Stad (876.200 euro)
• Sponsoring (195.000 euro)
De voornaamste kosten zijn:
• De Zomer Is Van Mechelen: 630.000 euro
• Mechelen Houdt Je Warm: 215.000 euro
• Jaarthema’s 135.000 euro
• Medewerkers: 320.000 euro
Het gecumuleerde boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op 351.337,49 euro, de
gecumuleerde cash f low op 421.748,26 euro.
Investeringen: Op de overdracht van een investeringstoelage uit 2020 naar 2021 na (voor een
bedrag van 765 euro), worden geen investeringen voorzien in 2021.
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): Indien een
toelage hoger dan 24.789,35 euro wordt toegekend, moet de begunstigde elk jaar zijn
balans en rekening, alsook een verslag inzake beheer en f inanciële toestand aan de
verstrekker bezorgen.
Financiële gevolgen
• De exploitatietoelage is voorzien op raming MJP002939 en bedraagt 876.200 euro.
• De investeringstoelage van 765 euro is voorzien op MJP005639.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van vzw Mechelen Feest.
Artikel 2
De gemeenteraad adviseert de begroting 2021 van vzw Mechelen Feest gunstig.
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Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Fabienne Blavier
voorzitter
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