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Vaststelling jaarrekening 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; de heer Dirk Barbier, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid;
de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; de heer Pascal Ennaert, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe,
Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer
Olivier Strubbe, Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Etienne Clevers,
Gedelegeerd Secretaris; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur

Afwezig:
de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Charlotte Storme, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Vaststelling jaarrekening 2019.
Motivering
Jaarrekening 2019 in bijlage.
Tabel J5 in bijlage.
De secretaris van de vereniging geeft extra uitleg bij de doelstellingenrealisatie:
.
DOELSTELLINGENREALISATIE - ZORG
ACTIEPLAN 1: Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, wordt een specifiek aanbod aan
residentiële en/of inclusieve zorg/opvang geboden. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het
welbevinden en de specifieke noden van de zorgvrager.
ACTIE 1.1. De vereniging Ons Huis biedt kwalitatieve woon- en dagondersteuning, begeleiding en RTH
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening) aan personen met een beperking die niet langer zelfstandig
kunnen wonen.
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ACTIEPLAN 2: Ons Huis biedt specifieke ondersteuning aan om mensen met een verminderde
zelfredzaamheid of risico op sociaal isolement zolang mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor
hun kwaliteit van leven.
ACTIE 2.1. De vereniging Ons Huis biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om op de
activiteitenboerderij dagactiviteiten mee te volgen.
..
De financieel verantwoordelijke bespreekt de financiële gegevens van de jaarrekening.
Beiden geven positief advies.
Rechtsgrond(en)
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 i.v.m. de Beleids- en Beheercyclus voor gemeenten,
provincies en OCMW's.
Ministrieel Besluit van 1 oktober 2010.
De statuten van de welzijnsvereniging.

Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2019 vast te stellen en een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen 20 dagen
te bezorgen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, volgens art. 490 §2 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, binnen de 10 dagen na de
vaststellingsbeslissing, op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het
lokaal bestuur.

Artikel 3
De digitale rapportering over de jaarrekening 2019 te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de AV Ons Huis

Etienne Clevers
Gedelegeerd Secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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