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FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
Aktename jaarrekening 2020 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M
vzw-evap).

Motivering
Voorgeschiedenis
• In de gemeenteraad van 26 april 2016 werd de globale herziening van modaliteiten
waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983
goedgekeurd.
• Op 22 april 2021 werd de jaarrekening 2020 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M
vzw-evap) ontvangen.
• Collegebeslissing 17 mei 2021 – agendapunt 42: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
De modaliteiten waaraan para-gemeentelijke vzw’s of Extern Verzelfstandigde Agentschappen
(EVA’S) moeten voldoen indien ze een exploitatietoelage ontvangen die groter is dan
10.000,00 EUR:
• 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 volle dige 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.
Voor de verenigingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is af gesloten gelden deze
bepalingen niet indien de toelage niet hoger is dan 10.000,00 EUR.
Voor de verenigingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is af gesloten waarvan de
toelage > 10.000,00 EUR bedraagt, zijn de voorwaarden, die gelden voor deze bedragen,
van kracht.
In elk geval moeten eveneens de voorwaarden die in de samenwerkingsovereenkomst
werden gestipuleerd gevolgd worden.

Jaarrekening 2020
• De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd in de algemene vergadering van 31 m aart 2021.
• In 2020 werd een stadstoelage van 1.189.877,00 euro voorzien voor J@M vzw.
• De rekening 2020 sluit met een winst van 119.493,76 euro. Het totaal der opbrengsten
komt op 1.492.453,35 euro en het totaal der kosten bedraagt 1.372.959,59 euro.
Het resultaat valt 136.929,84 euro beter uit dan begroot, in het budget was een verlies
voorzien van -17.436,08 euro.
• De voornaamste opbrengsten zijn:
- stadstoelage (1.189.877,00 euro):
- VIA-middelen (105.749,38 euro);
- subsidies Sociale Maribel (44.700,00 euro);
- Generatiepact VIVO (38.966,22 euro).
• De voornaamste uitgaven gaan naar bezoldigingen (1.154.318,59 euro).
• In 2020 werd er voor 14.858,24 euro geïnvesteerd, vooral in uitrusting.
Balans 2020
ACTIEF
Vastliggend
Kas + Bank
Nog te ontvangen
Totaal

PASSIEF
19.147,22
239.752,38
33.448,10
292.347,70

Eigen vermogen + voorzieningen
Schulden +1 jaar
Te betalen=<1 jaar & vooruitontv

211.225,80
0,00
81.121,90
292.347,70

Vertaald naar de begrotingsboekhouding van de Stad: overschot = thesaurie + nog te
ontvangen - nog te betalen
239.752,38 + 33.448,10 – 81.121,90 = 192.078,58 euro.
Overzicht van de f inanciële toestand van de laatste 3 jaren:
2018
Balanstotaal
Tot. resultatenrekening ontv.
Tot. resultatenrekening uitg.
Verlies resultatenrekening
Eigen vermogen
Overschot liquide middelen
2019
Balanstotaal
Tot. resultatenrekening ontv.

211.831,61
1.314.292,22
1.322.245,77
-7.953,55
81.106,67
54.822,20
240.028,78
1.343.611,99
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Tot. resultatenrekening uitg.
Winst resultatenrekening
Eigen vermogen
Overschot liquide middelen
2020
Balanstotaal
Tot. resultatenrekening ontv.
Tot. resultatenrekening uitg.
Winst resultatenrekening
Eigen vermogen
Overschot liquide middelen

1.324.883,17
18.728,82
97.954,79
82.970,98
292.347,70
1.492.453,35
1.372.959,59
119.493,76
211.225,80
192.078,58

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
EUR 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
In 2020 werd een stadstoelage van 1.189.877,00 euro voorzien voor J@M vzw.
Deze bestond uit een exploitatietoelage van 1.144.000,00 euro en een toelage voor buurtsport
van 45.877,00 euro.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap
(J@M vzw-evap).

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
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