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Onderwerp

Vaststellen jaarrekening 2020 voor het gedeelte van het OCMW

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Deel 2, Titel 4 over de
beleids- en beheerscyclus.
Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC).
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening 2020 werd opgemaakt. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële
nota en een toelichting. Met ingang van BBC2020, dus vanaf het meerjarenplan 2020-2025, wordt
één geïntegreerde jaarrekening van stad en OCMW gemaakt. Volgende procedure is van
toepassing bij het vaststellen van de geïntegreerde jaarrekening:
Eerst gaat de OCMW-raad over tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 deel OCMW.
Vervolgens gaat de gemeenteraad over tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 deel stad om
aansluitend de jaarrekening 2020 deel OCMW goed te keuren.
Jaarrekening 2020 stad en OCMW sluit af met volgende cijfers:
Het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt € 234.855.807, de staat van kosten en
opbrengsten sluit af met een overschot van € 5.660.358.
Het budgettair resultaat bedraagt op 31 december 2020 € 7.377.364 en het beschikbaar budgettair
resultaat is € 9.308.052.

De autofinancieringsmarge bedraagt € 5.121.289 en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge
€ 6.091.434.
MOTIVERING
De jaarrekening 2020 van stad en OCMW Bilzen geeft het beleid weer dat gedurende het boekjaar
2020 is gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota bevat de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.
In de toelichting bij de jaarrekening wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor de
raadsleden om de jaarrekening 2020 vast te stellen.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stelt jaarrekening 2020 van het OCMW vast, omvattende de beleidsnota, de
financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen, alsook de toelichting en de
bijlagen bij de jaarrekening 2020.
Art. 2

Een afschrift van dit besluit en de jaarrekening 2020 wordt overgemaakt aan de
gemeenteraad en toezichthoudende instanties.
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