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GOEDGEKEURD
Zitting van 5 december 2019
WELZIJNSVERENIGING RUDDERSSTOVE

Vaststelling budgetwijziging nr. 1 in 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; mevrouw Nele Caus,
Raadslid; mevrouw Dolores David, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; mevrouw Marleen
Ryelandt, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Lieven Astaes, Gedelegeerd
secretaris

Afwezig:
de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur

Beschrijving
Aanleiding en context
Vaststelling budgetwijziging nr. 1 in 2019.
Motivering
Motivering budgetwijziging:
 Overdracht van de investeringsbudgetten van 2018
 Overname gecumuleerd budgettair resultaat 2018
 Door de overdracht van het investeringsbudget voorzien we een bedrag aan op te nemen
leningen.
Rechtsgrond(en)
Decreet over het lokaal bestuur van 15 februari 2018.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 i.v.m. de Beleids- en Beheerscyclus voor gemeenten,
provincies en OCMW's.
Ministrieel Besluit van 1 oktober 2010.
De statuten van de welzijnsvereniging Ruddersstove.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
Het kasresultaat van het boekjaar komt, na de budgetwijziging, terug op 0, zoals in het oorspronkelijke
budget. Ook de autofinancieringsmarge komt op € 70.860, zoals in het initiële budget was voorzien.
Om de overdracht van de investeringsbudgetten van 2018 naar 2019 te financieren, voorzien we een
bedrag aan op te nemen leningen. In de praktijk bestaat dit grotendeels uit een renteloos voorschot van
€ 1,6 mln vanwege het OCMW.

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging nr. 1 in 2019 voor de welzijnsvereniging Ruddersstove vast te stellen, volgens art.
490 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de
gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3
Deze beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de RvB Ruddersstove

Lieven Astaes
Gedelegeerd Secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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