LIJST BESLUITEN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
28 mei 2019

Merelbeke, dinsdag 4 juni 2019
Geacht publiek,
We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van
de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2019 mee te delen.
Deze lijst wordt gepubliceerd op de website op 4 juni 2019
BESLUITEN

Openbare vergadering
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag van 23.04.2019
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van 23 april 2019 goed te keuren.

2.

Vaststellen jaarrekening van het boekjaar 2018 met bijlage (jaarverslag
2018)
Uiterlijk tegen 30 juni van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft, spreekt de raad zich uit over de jaarrekening.
De jaarrekening geeft enerzijds een evaluatie van het gevoerde beleid en anderzijds
een evaluatie of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is
gebleven. De jaarrekening bestaat uit een aantal opgelegde beleidsrapporten: een
beleidsnota, een financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en
een toelichting. Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn voor het boekjaar 2018 met bijlage
(jaarverslag 2018) vast te stellen.

3.

Intergemeentelijke samenwerking - bepalen standpunten en bevestigen
vertegenwoordiging voor de algemene vergadering van 11 juni 2019 van de
dienstverlenende vereniging TMVS
In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden de
jaarrekeningen vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het eerste
semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de revisor. Daarnaast wordt er kwijting verleend aan de
bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de revisoren. Samen met
de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld van de
deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun vertegenwoordigers bepalen. Bij
brief van 29 maart 2019 ontving het OCMW de oproeping tot de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS. Aan de raad wordt gevraagd

zijn standpunten voor de komende algemene vergadering van 11 juni 2019 te
bepalen en voor zover als nodig de vertegenwoordiging te bevestigen.
4.

Mededelingen
Onderstaand onderwerp, die een loutere kennisgeving aan de raad inhouden worden
meegedeeld aan de raad. Hierover wordt geen debat gevoerd.

- Rapportage liquiditeiten 4e kwartaal 2018

