Woonzorggroep Voorkempen, Welzijnsvereniging
Algemene Vergadering
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VERGADERING VAN DINSDAG 28 JUNI 2022
AANWEZIG:

Véronique D'Exelle, voorzitter.
Lieve Kelders, ondervoorzitter
Dieter Peeters, , Christof Victor, , Niels Broeckx, Kathelijne Peeters,
Patrick Molle afgevaardigden OCMW Schoten.
Glenn Gené, Maarten Janssens, Dirk Maes, Viktor Werrebroeck, Elen
Marleen, Leen Wouters afgevaardigden OCMW Wijnegem.
Koen Wouters, algemeen directeur
Koen Janssens, financieel directeur OCMW Wijnegem

VERONTSCHULDIGD: Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers en Maya De Backer
afgevaardigden OCMW Schoten
An Stuyck, afgevaardigde OCMW Wijnegem
AFWEZIG :
De Coninck Marc, afgevaardigde OCMW Wijnegem,
Lieselotte Decroix, Pieter Gielis, afgevaardigden OCMW
Schoten

2. JAARREKENING 2021. VASTSTELLING.
De algemene vergadering,
Gelet op titel 2. ' De beleids- en beheersrapporten', hoofdstuk 4. 'De jaarrekening' van het Besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010, gewijzigd bij
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
Gelet op artikel 173, 175 en 230 van het OCMW-decreet ;
Gelet op artikel 249, 489 en 490 van het decreet over het lokaal bestuur ;
Gelet op punt VII.3. van het huishoudelijk reglement dat stelt dat de algemeen directeur, in
overleg met het directieteam, bevoegd is voor de voorbereiding van de rapporten ;

Overwegende dat de boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van
bestuur ; dat de cijfers van de jaarrekening voortvloeien uit de boekhouding, en de Raad van
bestuur derhalve, voorafgaandelijk aan de vaststelling van de jaarrekening door de algemene
vergadering, zijn akkoord moet geven over de vast te stellen jaarrekening ;
Gelet op de voorbespreking van de jaarrekening 2021 in zitting van de Raad van bestuur van 28
juni 2022 ;
Overwegende dat de jaarrekening 2021 op donderdag 23 juni 2022 bezorgd werd aan alle leden
van de algemene vergadering;
Koen Janssens, financieel directeur Lokaal Bestuur Wijnegem geeft toelichting bij de jaarrekening
2021:
Hij benadrukt dat het allerbelangrijkste om te onthouden is, het exploitatieresultaat is. Als dit
resultaat beter is dan gebudgetteerd, bestaat de mogelijkheid om het onmiddellijk opnieuw te
investeren.
Er dient niet gewacht te worden op het effectieve budget. Het kan sneller opgenomen worden, en
wordt dan op het einde van het jaar mee opgenomen.
Verder merkt Koen Janssens op dat de algehele bezettingsgraad goed is, en dat de zorggraad stijgt.
Extra kosten zoals implementatie van IFIC, verhoging van de eindejaarstoelage … worden effectief
vergoed door Vlaanderen.
Vanaf 2023 zullen subsidies rechtstreeks toekomen bij de Woonzorggroep, en niet meer bij de
moederbesturen.
Vergelijkbaar met VIA6; eerst aangebracht via moederbesturen en nu opgevolgd via VSBfinanciering.
Koen Janssens licht de jaarrekening toe.
BBC
Allerbelangrijkste: exploitatieresultaat. Als dit resultaat beter is dan gebudgetteerd kan het
onmiddellijk opnieuw geïnvesteerd worden.
Bezettingsgraad is goed en de zorggraad stijgt.
IFIC, verhoging eindejaarstoelage worden effectief vergoed door Vlaanderen.
Vanaf 2023 zullen subsidies rechtstreeks toekomen bij de Woonzorggroep, en niet meer bij de
moederbesturen.
Vergelijkbaar met VIA6; eerst aangebracht via moederbesturen en nu opgevolgd via VSBfinanciering.
Er dient niet gewacht te worden op het effectieve budget. Het kan sneller opgenomen worden, en
wordt dan op het einde van het jaar mee opgenomen.

Gelet op de gevoerde bespreking;
BESLUIT: Eenparig
Artikel 1 : De jaarrekening 2021 wordt vastgesteld.
Artikel 2 : De jaarrekening 2021 wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid, en overgemaakt voor advies aan de raden voor maatschappelijk welzijn van Schoten en
Wijnegem.
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