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1. Budget 2019 – wijziging nr.1  
1.1. Verklarende nota  

Een budgetwijziging is een beleidsrapport dat verplicht moet worden goedgekeurd door de 

OCMW-raad. De raadsleden moeten het ontwerp van budgetwijziging uiterlijk samen met de 

agenda ontvangen zijnde 8 dagen voor de raadszitting. 

 

Dit beleidsrapport bestaat uit een verklarende nota (met onder meer de motivering van de 

wijzigingen en een opsomming van de wijzigingen aan de oorspronkelijke beleidsnota, met 

steeds een herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand) en een financiële 

nota (met alle gewijzigde onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota). 

 

Het budget moet na de budgetwijziging blijven passen binnen het meerjarenplan. Dit is het 

geval als aan volgende voorwaarden is voldaan: 

- In de doelstellingennota van het budget moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en 

hun actieplannen uit het meerjarenplan staan die op dat jaar betrekking hebben. 

- In de financiële toestand moeten het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge van het budget met dezelfde gegevens van het meerjarenplan 

vergeleken worden. Het resultaat op kasbasis moet positief zijn (> of gelijk aan 0) en 

de autofinancieringsmarge moet tenminste even hoog zijn als deze in het 

meerjarenplan. 

 

Voorafgaand aan de vaststelling van de budgetwijziging door de raad is er soms advies nodig 

van het college van burgemeester en schepenen namelijk: 

- Als de budgetwijziging leidt tot een hogere of lagere gemeentelijke bijdrage of als ze 

het gevolg is van de oprichting van nieuwe diensten of de afschaffing van bestaande 

diensten. 

- Bij een wijziging van de financieringswijze van investeringsuitgaven behalve als externe 

financiering vervangen wordt door financiering met eigen middelen. 

 

De OCMW-voorzitter licht de budgetwijziging van het OCMW toe op de gemeenteraad. Past de 

budgetwijziging binnen het goedgekeurde meerjarenplan van het OCWM, dan neemt de 

gemeenteraad er alleen kennis van. Als de budgetwijziging niet past binnen het meerjarenplan, 

dan spreek de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van de budgetwijziging van het OCMW 

of kan hij de budgetwijziging aanpassen. 

 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing 

van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget 2019 kunnen 

vaststellen. Die voorwaarde om het lopende meerjarenplan aan te passen , geldt niet voor 

de planning voor het eerste jaar na de verkiezingen. In 2019 treden immers nieuwe 

bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moeten 

bepalen.  

Het budget van 2019 en de budgetwijziging moeten  daarom ook niet passen in het lopende 

meerjarenplan 2014-2019. 
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1.2. Motivering wijzigingen 

1.2.1. Inleiding 

Deze budgetwijziging bevat geen spectaculaire inhoudelijke aanpassingen.  

 

1.2.1.1. Uitgaven 

 

 
 

1.2.1.2. Inkomsten 

 
 

 

 

1.2.1.3. Investeringen  

Er zijn geen investeringen 
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1.2.2. Wijziging doelstellingennota  

 

Er is geen wijziging van de doelstellingennota. 
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1.2.3. Herziening doelstellingenbudget (B1W) 
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1.2.4. Herziening financiële toestand 
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Het resultaat op kasbasis daalt naar € 579.654, 68 rekening houdende met deze budgetwijziging 
en met feit dat het resultaat van de rekening 2018 verwerkt is nl. € 1.074.628,88. ( zie rubriek 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar) 
 
De AFM zakt naar € 5025,85 omwille van de budgetwijziging twv. € -54.922,42 ( veroorzaakt 
door een stijging van de inkomsten met € 24.489,58 en een stijging van de uitgaven met 
€79.412) – voor details zie hiervoor p. 6 
 

• Het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht  : het is het saldo 

van ontvangsten en uitgaven. Dit resultaat moet elk jaar positief zijn. 

• De autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht: in welke 

mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de 

exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het 

afsluiten van leningen te dragen. De AFM moet op het einde van de planningsperiode 

minstens nul zijn. 
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1.2.5. Wijziging lijst overheidsopdrachten 

 
Het OCMW-decreet voorziet in de mogelijkheid dat het vaststellen van de wijze van gunning en 

het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten aan het vast bureau wordt 

toevertrouwd voor opdrachten die nominatief in het vastgesteld budget zijn opgenomen. 

 

OCMW Moerbeke-Waas maakt geen gebruik van deze mogelijkheid zodat deze lijst dan ook 

zonder voorwerp is. 

 
1.2.6. Wijziging lijst daden van beschikking 

 
Het OCMW-decreet voorziet in de mogelijkheid dat het stellen van daden van beschikking met 

betrekking tot onroerende goederen aan het vast bureau wordt toevertrouwd voor zover de 

verrichting nominatief in het vastgesteld budget is opgenomen. 

 

OCMW Moerbeke-Waas maakt geen gebruik van deze mogelijkheid zodat deze lijst dan ook 

zonder voorwerp is. 

 
1.2.7. Wijziging lijst nominatieve subsidies 

 

OCMW Moerbeke-Waas geeft in 2019 aan Sakura een subsidie van € 342.000. 
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1.3. Financiële nota       

De financiële nota van de budgetwijziging 1/2019 bestaat uit: 

 

- Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1 

- Wijziging van de investeringsenveloppes – schema BW2 

- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema BW3 

- Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW4 

 

1.3.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1) 

 

 
 
1.3.2. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW 2) 

Er is geen wijziging van een investeringsenveloppe waardoor BW2 een leeg schema is 

 
 
1.3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW 3) 

 

 
 
Er is geen wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen waardoor kolom 
“budgetwijziging “ o is.  
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1.3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4) 

 

 

 
Bestemde gelden zijn gelden die tijdelijk worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. 

In het OCMW zijn geen bestemde gelden beschikbaar.  
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2. Bijlagen 

 
2.1. Overzicht beleidsitems / beleidsvelden OCMW Moerbeke 

 

 

Code Omschrijving Beleidsveld code Beleidsveld omschrijving

0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020-00 Fiscale aangelegenheden 0020 Fiscale aangelegenheden

0030-00 Financiële aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden

0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090-00 Overige algemene financiering 0090 Overige algemene financiering

0100-00 Politieke organen 0100 Politieke organen

0110-00 Secretariaat 0110 Secretariaat

0111-00 Fiscale en financiële diensten 0111 Fiscale en financiële diensten

0112-00 Personeelsdienst en vorming 0112 Personeelsdienst en vorming

0119-00 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten

0900-00 Sociale bijstand 0900 Sociale bijstand

0901-00 Voorschotten 0901 Voorschotten

0903-00 LOI 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0904-00 Activering van tewerkstelling 0904 Activering van tewerkstelling

0905-00 Dienst voor juridische informatie en advies 0905 Dienst voor juridische informatie en advies

0948-00 Poetsdienst 0948 Poetsdienst

0949-00 Overige gezinshulp 0949 Overige gezinshulp

0949-01 PAS 0949 Overige gezinshulp

0949-02 MMC 0949 Overige gezinshulp

0949-03 Sociale appartementen 0949 Overige gezinshulp

0949-04 Liftbus 0949 Overige gezinshulp

0949-05 Kinderopvang 0949 Overige gezinshulp


