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GOEDGEKEURD
Zitting van 19 december 2019
WELZIJNSVERENIGING SCHAKELAAR

Goedkeuring budgetwijziging nr.1 in 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Minou Esquenet, Ondervoorzitter; mevrouw Heidi Hoppe,
Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Janos Braem, Raadslid; mevrouw Dolores
David, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; de heer Carlos
Knockaert, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Raadslid; de heer Vincent Vanhaverbeke, Coördinator;
mevrouw Veerle Van Vynckt, Gedelegeerd secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Ann Soete, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Nele Caus, Raadslid; de heer
Florian De Leersnyder, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; de heer Paul Jonckheere, Raadslid;
de heer Joannes Logghe, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Goedkeuring budgetwijziging nr.1 in 2019.
Motivering
Motivering budgetwijziging:
 Aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening 2018
(254.759,11 euro).
 Overdracht van de investeringsbudgetten 2018.
Met uitzondering van het budget van 587.645,34 euro voor het plaatsen van zonnepanelen die
voor een bepaalde termijn (tot ze zijn afgeschreven) in eigendom van De Schakelaar bleven. Dit
budget werd niet overgedragen, omdat het plaatsen en in eigen beheer houden van
zonnepanelen, projecten zijn die De Schakelaar niet langer wenst te realiseren. Doordat de
minimumsteun voor groenestroomcertificaten vanaf 1 januari 2013 stelselmatig werd
afgebouwd, waren deze projecten niet langer meer rendabel.
 Vervolgens werd er ook budget toegekend voor de verkoop van de zonnepanelen Watou van
27.333,00 euro, de verkoop vond plaats in 2015, maar het budget was hiervoor nog niet
toegekend.
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 Daarnaast werd er 7.500 euro van het totale budget voor hardware informatica van 11.500 euro
niet overgedragen, een budget van 4.000 euro is meer dan voldoende. Het budget voor software
informatica van 2.739,97 euro op het beleidsitem “Algemeen” werd geschrapt (wordt niet meer
gebruikt), er is nog voldoende budget aanwezig op “Energiesnoeiers”, namelijk meer dan 4.000
euro.
 Tot slot werd er ook budget toegekend voor de participatie in Ethias van 8.602,90 euro. Dit is
geen financiële participatie. Door de onderschrijving van de polis tegen arbeidsongevallen was
De Schakelaar lid geworden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht
(OVV Ethias GR). Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het
mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen
met de door hen betaalde premies. Ingevolge de omvorming tot een CVBA (CVBA EthiasCo)
heeft de Schakelaar één deelbewijs van 8.602,90 euro ontvangen. De toekenning van het
deelbewijs dient als een gedeeltelijke teruggave van de in het verleden betaalde
verzekeringsbijdragen beschouwd te worden.
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.
Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.
De statuten van de welzijnsvereniging De Schakelaar.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt, na de budgetwijziging, op – 57.539 euro (43.594 euro
overgedragen uitgaven investeringen). De autofinancieringsmarge blijft op - 12.945 euro. Het resultaat op
kasbasis wordt 197.220 euro, 113.854 euro beter dan in het initiële budget was voorzien.

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging nr.1 in 2019 voor de welzijnsvereniging De Schakelaar goed te keuren, 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
Het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm te bezorgen aan de Vlaamse Regering.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de AV De Schakelaar

Veerle Van Vynckt
Gedelegeerd Secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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