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Afwezig :
Verontschuldigd :
Agendapunt: OCMW Wervik - jaarrekening 2020 (aandeel OCMW) - vaststelling.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het maken van beleidskeuzes en de opvolging ervan dient samenhangend, transparant en
betrouwbaar te zijn met het oog op een goede rapportering aan zowel de burger als aan interne en
externe controle-instanties.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De
regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De BBC wordt gekenmerkt door één geïntegreerd systeem, waarbij alle gemeentelijke
beleidsdomeinen op dezelfde manier in kaart worden gebracht. Binnen dit systeem bestaan er niet
enkel regels voor de financiële aspecten van beleidsvoering maar ook voor wat betreft inhoudelijke
planning, uitvoering, opvolging en evaluatie. Het belangrijkste element is hierbij dat het beleid
rechtstreeks aan de financiën wordt gekoppeld en dat de uitvoering van de vooropgestelde plannen
van het bestuur meetbaar zijn.
Uit het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur volgt ook dat de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen,
dat door beide raden wordt vastgesteld. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de
gemeente en het OCMW samen.
De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De documentatie
bij de jaarrekening is ter beschikking op de website van de stad Wervik.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De Omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende ‘De strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus’.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
De gemeenteraadsbeslissing van 7 januari 2020 houdende de vaststelling van het meerjarenplan
2020-2025 van de stad Wervik en de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7
januari 2020 houdende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Wervik.
De gemeenteraadsbeslissing van 7 januari 2020 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan
2020-2025 van het lokaal bestuur Wervik.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2020 (eerste) en 15 december 2020 (tweede) houdende de
vaststelling van de meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de stad Wervik en de beslissing van de
raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2020 (eerste) en 15 december (tweede) houdende de
vaststelling van de meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de stad Wervik.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2020 (eerste) en 15 december 2020 (tweede) houdende de
goedkeuring van de meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van het lokaal bestuur Wervik.
BESLUIT, unaniem :
Artikel 1 :
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur.
Artikel 2 :
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aandeel van het OCMW van de jaarrekening 2020 van
het lokaal bestuur goed.
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