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algemeen directeur Kristof Janssens 

jaarrekening 2021 van gemeente & ocmw Zoersel - vaststelling jaarrekening deel ocmw 

feiten en context 

■ toelichting 

Ieder jaar moet de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening van het vorige jaar vaststellen. De 

jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening 

betrekking heeft. 

De jaarrekening is opgemaakt volgens de bepalingen van de BBC 2020. Ze bestaat uit een beleidsevaluatie, 

een financiële nota en een toelichting. 

Gemeente en ocmw maken gezamenlijke beleidsrapporten op met een gedeelde doelstellingenboom en één 

financieel evenwicht. De raden van beide rechtspersonen stellen de beleidsrapporten vast, maar de inhoud is 

gemeenschappelijk. 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet de jaarrekening vaststellen voor het deel van het ocmw en de 

gemeenteraad moet de jaarrekening vaststellen voor het het deel van de gemeente. Nadat de raden elk hun 

deel hebben vastgesteld, is het aan de gemeenteraad om vervolgens het deel goed te keuren dat door de raad 

voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld. Door die goedkeuring wordt vervolgens de jaarrekening in zijn 

geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 

De gemeente dient ervoor te zorgen dat het ocmw haar financiële verplichtingen kan nakomen. In de 

regelgeving is hier geen principe, berekeningswijze of model vastgelegd.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78 

juridische basis 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

• besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

en de provinciale besturen 

• ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 

de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen 
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besluit 

artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het ocmw van de jaarrekening 2021 van gemeente & 

ocmw Zoersel vast, bestaande uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.  
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voorzitter 

 


