Besluitenlijst van het vast bureau
van 04 juni 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het vast bureau stelt de betalingsbevelen van de collectieve goedkeuringslijst van te
betalen bedragen voor de som van 598,20 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar alsook de
lijsten met aangerekende betalingen met nummers 3736, 3743, 3742, 3744 en 3745 voor een
bedrag van 1.571,29 EUR.
Artikel 2: Het vast bureau neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen met
bestelbonnummers: 2019001270.
Dossiers in voorbereiding OCMW-raad
475.1 - Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018 van het OCMW OudHeverlee
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van de jaarrekening over het
boekjaar 2018 goed. Het ontwerp van de jaarrekening bestaat uit volgende documenten:
• Beleidsnota
• Doelstellingenrealisatie
• Doelstellingenrekening (schema J1)
• Financiële toestand
• Financiële nota
• Exploitatierekening (schema J2)
• Investeringsrekening (schema J3 en J4)
• Liquiditeitenrekening (schema J5)
• Samenvatting van de algemene rekeningen
• Balans (schema J6)
• Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)
• Toelichting
• Toelichting bij de financiële nota
• Verklaring materiële verschillen exploitatie
• Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)
• Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)
• Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)
• Verklaring materiële verschillen investeringen
• Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
• Stand kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5)
• Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
• Overzicht, per beleidsveld, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
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• Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen
• Toelichting bij de balans (schema TJ7)
• Proef- en saldibalans per 31/12/2018
• Waarderingsregels
• Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
• Overzicht van de deelnemingen
• Overzicht van de vorderingen op lange termijn
• Overzicht van de schulden op lange termijn
• Desinvesteringen
Artikel 2: Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
475 - Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2019 OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 voor
het dienstjaar 2019 goed.
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 bestaat uit volgende documenten:
• Beleidsnota
• Beleidsnota inclusief addenda
• Wijzigingen van de doelstellingennota
• Wijziging schema B1: het doelstellingenbudget
• Wijziging staat van het financiële evenwicht
• Financiële toestand
• Financiële nota
• Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget
• Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe
• Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
• Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget
• Toelichtingsrapport
• Motivering van de wijziging
• Toelichtingsrapport
• Beleidsnota inclusief addenda (incl niet-prioritaire)
• Samenvatting wijzigingen

Namens het vast bureau

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

voorzitter van het vast bureau

04 juni 2019

