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VOORWOORD 

 

Voor u ligt de vijfde jaarrekening die het OCMW opstelde binnen de regelgeving van de BBC. En tevens 

de laatste rekening waarbij de gegevens van het OCMW nog zonder de gegevens van de gemeente 

werd opgesteld. Vanaf 2019 zullen we immers in het nieuwe BBC 2020-tijdperk werken en zullen de 

gegevens van gemeente en OCMW geconsolideerd worden weergegeven. 

 

INHOUD 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene 

rekeningen. U vindt achtereenvolgens:  

Beleidsnota:  

 Doelstellingenrealisatie 

 Doelstellingenrekening (schema J1) 

 Financiële toestand van de jaarrekening 

Financiële nota: 

 Exploitatierekening (schema J2) 

 Investeringsrekening (schema’s J3 en J4) 

 Liquiditeitenrekening (schema J5) 

Toelichting bij de financiële nota:  

 Toelichting bij de exploitatierekening  

 Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) 

 Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2) 

 Toelichting bij de investeringsrekening 

 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3) 

 Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4) 

 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5) 

 Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) 

Samenvatting van de algemene rekeningen: 

 Balans (schema J6) 

 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) 



OCMW Wevelgem                                 Jaarrekening 2018 
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem, NIS: 34041 

   

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: 

 Toelichting bij de balans (schema TJ7) 

 Waarderingsregels 

 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

Wevelgem, 14 juni 2019 

 

Financieel directeur, Algemeen directeur, 

Jan Festjens  Kurt Parmentier 



BELEIDSNOTA 

  



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-1: Maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige wijze laten
deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap

Actieplan: AP-1: Dringende hulpverlening verder uitbouwen

Actie: ACT-1: Uitbreiden van doorgangswoningen

Naar aanleiding van de afbouw van de lokale opvanginitiatieven werd het patrimonium van de doorgangswoningen en de
begeleidingscapaciteit uitgebreid met 2, waarvan 1 woning toegewezen werd aan Kracht.Wonen (samenwerkingsverband binnen
W13 bij knelpuntsituaties van thuisloosheid). Hiermee is het engagement van 3 woningen in Kracht.Wonen volbracht.

Actie: ACT-2: Optimaliseren van de doorstroombegeleiding bij doorgangswoningen naar de reguliere of sociale huisvestingmarkt

Actieplan: AP-2: Versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst

Actie: ACT-3: Verder inzetten op procedure afbouw budgetbegeleiding en schuldbemiddeling (om zo antwoord te bieden op
toestroom)

De hervorming 'budget- en schuldhulp' wordt gefinaliseerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Verder inzetten op procedure afbouw budgetbegeleiding en
schuldbemiddeling (om zo antwoord te bieden op toestroom)

Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Actie: ACT-4: Organiseren van laagdrempelige vorming op maat van cliënten ter versterking dagelijks leven

De lopende werking werd verder gezet (o.a. SOS schulden, kooklessen, samenwerking met Vormingplus via het buurtwerk).
Daarnaast was er een uitbreiding met de workshop homebanking en het project 'bewegen op verwijzing' (in samenwerking met
Logo Leieland).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.357,56 4.000,00 4.000,00

Organiseren van laagdrempelige vorming op maat van
cliënten ter versterking dagelijks leven

Uitgaven 2.357,56 4.000,00 4.000,00

Actie: ACT-5: Implementeren van financiële steun op basis van  referentiebudgetten

Financiële steun wordt toegekend op basis van REMI (referentiebudgetten menswaardig inkomen).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.904,00 3.000,00 3.000,00

Implementeren van financiële steun op basis van
referentiebudgetten

Uitgaven 2.904,00 3.000,00 3.000,00

Actie: ACT-6: Problematiek van kwetsbare jongeren (doelgroepjongeren) extra behartigen
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Vanuit het beleid en de sociale dienst werd deelgenomen aan de kern- en/of stuurgroep jeugdopbouwwerk, waarbij de werking van
de gemeentelijke jeugdopbouwwerker opgevolgd wordt.
De samenwerking tussen buurtwerk en jeugdopbouwwerker werd verstevigd.

Actie: ACT-7: In samenwerking met andere sociale partners acties ondernemen tegen kinderarmoede

Het Huis van het Kind, met een coördinator vanuit de gemeente, wordt opgestart met het OCMW als kernpartner. De werking
vanuit de werkgroep kinderarmoede (gemeente en OCMW) wordt ingekanteld in het Huis van het Kind.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 223,85 1.000,00 1.000,00

In samenwerking met andere sociale partners acties
ondernemen tegen kinderarmoede

Uitgaven 223,85 1.000,00 1.000,00

Actie: ACT-8: Optimaal gebruik maken van extra begeleidingsinitiatieven i.k.v. vermaatschappelijking van de zorg

Het project 'dementievriendelijk Wevelgem' wordt opgestart.

Actie: ACT-9: Onderzoek naar nood aan drughulpverlening

De drughulpverlening wordt verder gezet. De doelgroep wordt uitgebreid met personen met een alcoholproblematiek.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 14.817,37 15.500,00 15.500,00

Onderzoek naar nood aan drughulpverlening Uitgaven 14.817,37 15.500,00 15.500,00

Actie: ACT-10: Onderzoek naar de mogelijkheden van het opstarten van een sociale kruidenier

Een regionaal voedseldistributiecentrum is opgestart.
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft in zitting van april 2018 de goedkeuring voor de opstart van een sociale kruidenier
(binnen de 2 jaar). Het OCMW zal hiervoor een locatie ter beschikking stellen en de nodige ondersteuning bieden.
Een subsidiedossier werd ingediend voor de omschakeling van de vzw TasToe voedselbedeling naar sociale kruidenier. De vzw
TasToe ontplooit haar werking binnen het OCMW.

Actieplan: AP-3: Versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime zin van het woord

Actie: ACT-11: Opvolgen dienstverlening voor Wevelgemse werklozen na sluiting werkwinkel

Wijkwerken is opgestart (vanuit W13) en werd verder gezet.

Actie: ACT-12: Onderzoek van mogelijkheid tot verhuis (en implementatie) van atelier tewerkstellingsproject

In 2018 werden verder aanpassingswerken uitgevoerd aan de vroegere brandweerpost in Moorsele, waarnaar het
tewerkstellingsproject zal verhuizen.
Deze aanpassingswerken werden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Deze locatie is immers ook de uitvalbasis van de
ploeg Moorsele van de gemeentelijke cel Groen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 48.119,38 56.336,82 56.336,82

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Onderzoek van mogelijkheid tot verhuis (en implementatie)
van atelier tewerkstellingsproject

Uitgaven 48.119,38 56.336,82 56.336,82
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-13: Meer ontwikkelen van initiatieven rond activering in het kader van art. 61 van de OCMW-wet

Stages op de privé-markt binnen artikel 60 §7 zijn lopend.

Actie: ACT-14: Uitbreiden samenwerking rond activering Menen - Wervik - Wevelgem

De clusterwerking rond sociale economie Menen-Wervik-Wevelgem loopt verder.
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Actie: ACT-15: Extra aandacht besteden rond het nemen van initiatieven om vereenzaming (bij mensen met een beperkt sociaal
netwerk) tegen te gaan

In de lokale dienstencentra wordt extra aandacht besteed aan mensen met een beperkt sociaal netwerk, bijvoorbeeld door de
organisatie van vrijetijdsnamiddagen voor 75-plussers waarbij vervoer mogelijk is. Er wordt ook ingezet op een sterke
samenwerking met lokale ouderenverenigingen.
Er wordt gefocust op buurtgericht werken. Er werd een subsidie verkregen om de werking van het lokaal dienstencentrum Elckerlyc
dichter bij de mensen, in de buurten, te brengen, dit als een eerste aanzet tot het ontwikkelen van 'antennepunten' op de
Posthoorn en eventueel de Wijnberg.
Het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt werkte de werking met buurtambassadeurs uit (binnen het project Zorgzaam
Gullegem).
Ook de dienst Thuiszorg zette in op deze doelgroep (o.a. door het kenbaar maken van hun dienst op de Openbedrijvendag, tijdens
feestnamiddagen in de lokale dienstencentra, de aanwezigheid op activiteiten in De Posthoorn).
Het project 'dementievriendelijk Wevelgem' wordt opgestart (zie ook verder).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Extra aandacht besteden rond het nemen van initiatieven om
vereenzaming (bij mensen met een beperkt sociaal netwerk)
tegen te gaan

Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Actie: ACT-16: Onderzoeken van en waar mogelijk uitbouwen van samenwerking gemeente-OCMW om doelgroep meer toe te
leiden naar culturele manifestaties

Er werden focusgroepen opgericht om een beter inzicht te krijgen in de drempels tot het gebruik van de MIA-UiTPAS. Het doel
hierbij is acties opzetten om het gebruik te versterken bij pashouders met een kansenstatuut, die een korting krijgen voor diverse
activiteiten, bij de aankoop van tickets...
Het aantal activiteiten waarbij een UiTPAS kan gebruikt worden, wordt uitgebreid: alle activiteiten en dienstverlening van de lokale
dienstencentra in Moorsele (MO2), Gullegem en Wevelgem komen in aanmerking.
De samenwerking met de gemeentelijke diensten wordt versterkt: bvb. de organisatie van films voor senioren, infonamiddagen en
bepaalde culturele activiteiten die ook voor de doelgroep van de lokale dienstencentra zinvol zijn, worden opgenomen in De
Wegwijzer (het magazine van de lokale dienstencentra).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Onderzoeken van en waar mogelijk uitbouwen van
samenwerking gemeente-OCMW om doelgroep meer toe te
leiden naar culturele manifestaties

Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Actie: ACT-63: tijdelijke werkervaring        inspanningsvergoeding/trajectsubsidie VDAB-TWE01

TWE (= Tijdelijke WerkErvaring) is een maatregel van de Vlaamse overheid die van toepassing is bij een art. 60§7-tewerkstelling.
TWE is gericht op werkzoekenden (leefloongerechtigden) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt omwille van gebrek aan
(recente) werkervaring en gebrek aan generieke competenties. Betrokkene beschikt bovendien over voldoende leerpotentieel om
de afstand naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) in maximum 2 jaar te overbruggen.

De VDAB voorziet 3 vormen van financiering per traject/werknemer:
• Inspanningsvergoeding voor alle maanden waarin er op de laatste dag van de maand een TWE-OCMW-traject bezig was.
• Compensatievergoeding voor alle maanden waarin er op de laatste dag van de maand een TWE-OCMW-traject en een art.
60§7-tewerkstelling bezig was. De compensatievergoeding wordt momenteel in twee delen uitbetaald:
o Compensatievergoeding 1: 150 euro per maand, uitbetaald per kwartaal.
o Compensatievergoeding 2: 45 euro per maand, uitbetaald bij de eerste kwartaalbetaling volgend op de tweede
resultaatsmeting.
• Resultaatsvergoeding die afhankelijk is van de resultaten op twee meetmomenten: 1 dag na het einde van het TWE-
OCMW-traject en 3 maanden na het einde van het TWE-OCMW-traject. Deze vergoeding wordt verrekend met de reeds
uitbetaalde compensatievergoedingen.

Hier werd heel wat meer ontvangen dan geraamd.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 78.000,00 45.000,00 45.000,00

tijdelijke werkervaring
inspanningsvergoeding/trajectsubsidie VDAB-TWE01

Ontvangsten 78.000,00 45.000,00 45.000,00

Actie: ACT-64: tijdelijke werkervaring    compensatievergoeding VDAB-TWE02

De toelichting rond deze actie werd meegegeven bij ACT-63.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 35.115,00 35.000,00 35.000,00

tijdelijke werkervaring    compensatievergoeding VDAB-
TWE02

Ontvangsten 35.115,00 35.000,00 35.000,00

Actieplan: AP-4: Leefbaar wonen van kansengroepen optimaliseren

Actie: ACT-17: Preventief inzetten op leefbaarheid via een gemeentebreed mobiel buurtwerk

Verschillende acties uit voorgaande jaren resulteerden o.a. in een mobiel buurtwerk.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 2.000,00 2.000,00

Preventief inzetten op leefbaarheid via een gemeentebreed
mobiel buurtwerk

Uitgaven 0,00 2.000,00 2.000,00

Actie: ACT-18: Sterkere toegang tot de huurmarkt creëren voor kansengroepen

Woonclub met wekelijkse zitdag in het OCMW wordt verdergezet.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 1.025,00 1.025,00

Sterkere toegang tot de huurmarkt creëren voor
kansengroepen

Uitgaven 0,00 1.025,00 1.025,00

Actie: ACT-19: Inzetten op renovatie OCMW-patrimonium

In de raad van 8 oktober 2018 werden de opdrachten toegewezen tot renovatie van 2 LOI-woningen (lokaal opvanginitiatief) met
de daarvoor beschikbaar gestelde middelen: de woning in de Nieuwstraat kreeg een nieuwe keuken en nieuwe ramen, in de
Gullegemstraat werd de keuken vernieuwd.
.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Iedere inwoner van Wevelgem met een hulp- of zorgvraag ontvangt de nodige
hulp-, zorg- en dienstverlening

Actieplan: AP-5: Hulpverlening thuiszorg en ouderenzorg optimaliseren

Actie: ACT-20: Onderzoek naar en eventuele opstart nachtopvang

Er is bestaand aanbod aanwezig in de buurt.
Dit wordt verder opgevolgd door de directeur van Het Gulle Heem (tevens bestuurslid van het project De Brug).

Actie: ACT-21: Dienstverlening toewijzen aan meest kwetsbare mensen (door o.a. indicatiestelling)

Er wordt ingezet op buurtgerichte zorg via antennepunten in Wevelgem. Naast ontmoeting is het doel om de dienstverlening
dichter in de buurt te brengen, signalen op te vangen en mensen toe te leiden tot de passende dienstverlening.
De mindermobielencentrale voert een ledenstop in. De lokale dienstencentra onderzoeken met de sociale dienst de mogelijkheden
tot versterking van de mindermobielencentrale. De mindermobielencentrale neemt wel verder de vragen naar vervoer voor
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bewoners van de woonzorgcentra op, gezien andere vervoerdiensten zich uitsluitend richten naar minder mobiele personen uit de
thuisomgeving.
Het project 'dementievriendelijk Wevelgem' wordt opgestart.
Het project 'buurtambassadeurs' wordt opgestart.
Het Gulle Heem ontving in het kader van Zorgzaam Gullegem de Zia-Award (Zorgzaam in actie, vanuit VVSG) en verspreidde een
film rond dit project.

Actie: ACT-22: Uitbouwen van crisishulp en overbruggingshulp voor bewoners assistentiewoningen

Crisishulp en overbruggingshulp zijn geïnstalleerd en verlopen vlot.

Actie: ACT-23: Extra aandacht besteden aan bekendmaking van dienstverlening bij doelpubliek

De woonzorgcentra Elckerlyc en Het Gulle Heem en de dienst Thuiszorg namen deel aan de Open Bedrijvendag.
Het project 'dementievriendelijk Wevelgem' is opgestart in samenwerking met de 4 woonzorgcentra van de gemeente (zowel
publieke als private), de thuiszorgdiensten, de lokale dienstencentra en het expertisecentrum dementie Sophia.
De dienstverlening rond ouderenzorg wordt bekendgemaakt bij elk contact (bv. bij inschrijving op de wachtlijst).
Er werd een infonamiddag georganiseerd voor alle klanten van de dienst Thuisbezorgde maaltijden met een bezoek aan de keuken
van Het Gulle Heem en informatie over het dienstverleningsaanbod van het OCMW.
Er wordt samengewerkt met de cel Communicatie van de gemeente.

Actie: ACT-24: Versterken van de thuiszorgcoördinatie vanuit en door het OCMW (met linken naar SEL en LST)

Vanuit de dienst Thuiszorg werd deelgenomen aan de veranderteams in het kader van de eerstelijnszones. Wevelgem, Menen en
Wervik zijn opgenomen in één zone. In de loop van 2019 worden de zorgraden opgericht.
De LST-werking wordt verder gezet.

Actieplan: AP-6: Uitbouw woonzorgkern Gullegem

Actie: ACT-25: Voorbereiden van verwachte toename in WZC en CVK van complexe zorgsituaties, psychogeriatrie, geronto-
psychiatrie, palliatieve zorg

Er wordt verder aandacht gegeven aan bijscholing rond onder meer hef- en tiltechnieken, dementie, vroegtijdige zorgplanning,
ouder worden, ...
Een bundel rond comfortzorg werd opgemaakt.
Het project 'dementievriendelijk Wevelgem' is opgestart.
Voor de assistentiewoningen Het Kader en Tilia wordt samengewerkt met een audiologe.
Het werken met elektronische zorgdossiers wordt verbreed met multidisciplinaire persoonlijke zorgdossiers.
Medicatieschema's van de bewoners van Het Gulle Heem worden gescreend.
De directeur van Het Gulle Heem is lid van de raad van bestuur van het project De Brug waar o.a. volgende projecten aan bod
komen: voorschrijven van medicatie op stofnaam, buurtgerichte zorg, ...

Actie: ACT-26: Evalueren van aanbod en doelgroepenoriëntatie binnen bestaande eigen infrastructuur, en op basis van de
conclusies acties ondernemen.

Er is aandacht voor/studiewerk rond het dalend aantal personen op de wachtlijsten in omliggende woonzorgcentra.
De bestaande doelgroepen en potentieel andere doelgroepen worden regelmatig geëvalueerd.

Actie: ACT-27: Clustervorming met andere WZC’s faciliteren met oog op de doelstellingen

Het praatcafé dementie en een gemeenschappelijk bijscholingsmoment worden verder gezet.
Er is een gestructureerd overleg tussen de 4 directies en 4 CRA's (coördinerend en raadgevend arts) van de 4 woonzorgcentra in de
gemeente.

Actie: ACT-28: Stimuleren of zelf ontwikkelen van woningadvies/ergotherapeutisch advies aan huis vanuit lokaal
dienstencentrum

Er zijn infonamiddagen georganiseerd rond valpreventie, aanpassen van de woning, ergotherapie aan huis.
Er werd een infonamiddag en -avond georganiseerd voor mantelzorgers met info over de thuiszorgwinkels van de 3 grootste
mutualiteiten.

Actie: ACT-29: Onderzoeken van de mogelijkheden van systeem één-op-één-begeleider via de woonassistent
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De functie van de woonassistent is in de werking hierop afgestemd.

Actie: ACT-30: Mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding van het aanbod aan aangepaste woningen voor ouderen

De renovatie van de aanleunwoningen in de Processieweg met aandacht voor levenslang wonen en seniorencomfort wordt
voorbereid.

Actie: ACT-31: De mogelijkheid installeren van zwevende kortverblijfbedden in onze assistentiewoningen

De wetgever voorziet dat een flatbewoner in zijn flat kan blijven wonen, terwijl hij dienstverlening krijgt zoals en vanuit het
woonzorgcentrum. Dit werd nog niet gerealiseerd.

Actie: ACT-32: Actief opzoeken van zorgafhankelijke mensen en gepaste dienstverlening aanbieden

Het project 'dementievriendelijk Wevelgem' is opgestart, met een druk bijgewoonde toelichting van professor Christine Van
Broeckhoven, gekoppeld aan getuigenissen van familieleden van mensen met dementie.
De woonzorgcentra namen deel aan de Open Bedrijvendag.
Voor de assistentiewoningen Het Kader en Tilia is samenwerking met een audioloog opgezet.
Activiteiten worden bekendgemaakt via bv. placemats op andere bijeenkomsten.
De werking met buurtambassadeurs is opgestart.
De praattafels Nederlands werden verder uitgebouwd in samenwerking met de bibliotheek.
Alle klanten van de dienst Thuisbezorgde maaltijden werden uitgenodigd in Het Gulle Heem.
Er werd een mantelzorgnamiddag georganiseerd in samenwerking met Samana, een organisatie voor mensen met een chronische
ziekte en mantelzorgers.

Actie: ACT-33: Werking dienstencentrum prioritair richten op mensen met reële zorgnood.

Hier kan verwezen worden naar al vermelde projecten: 'dementievriendelijk Wevelgem', de buurtambassadeurs, de
mindermobielencentrale.

Actieplan: AP-7: Uitbouw woonzorgkern Wevelgem

Actie: ACT-34: Opstarten en evalueren werking lokaal dienstencentrum

Er is blijvende aandacht voor de uitbreiding van het aanbod van de lokale dienstencentra om tot een grote diversiteit te komen met
als doel tegemoet te komen aan de verschillende interesses van het doelpubliek.

Actie: ACT-35: Opstarten en evalueren nieuwe werking woonzorgcentrum

Er werden nieuwe uurroosters geïmplementeerd waardoor de bezetting van de zorgmedewerkers op de afdeling werd gewijzigd.
De opstart en evaluatie werden hiermee afgerond.

Actie: ACT-36: Implementatie en evaluatie nieuwe uurroosters en organogram

Nieuwe uurroosters werden ingevoerd en werden geëvalueerd in het najaar.

Actie: ACT-37: Werking dienstencentrum prioritair richten op mensen met reële zorgnood.

Groepswerk en laagdrempelige opleidingen, georganiseerd door de sociale dienst, gaan door in de lokalen van het lokaal
dienstencentrum Elckerlyc. Op die manier krijgt deze kwetsbare doelgroep zicht op het aanbod van het lokaal dienstencentrum.
Deze doelgroep kan via de UiTPAS/MIA korting krijgen op het aanbod van het lokaal dienstencentrum. Hiermee kan de
toegankelijkheid tot het aanbod voor deze doelgroep verhogen.
Buurtgerichte werking via antennepunten wordt verder voorbereid. Zie ook actie 15.

Actie: ACT-38: Nemen van initiatieven om bewoners van Ter Meersch maximaal te ondersteunen in het dagelijks leven

De voordeur werd vervangen door een automatisch openende schuifdeur met camerabewaking.
Alle keukens van de flats werden vernieuwd ; hiermee werd gestart in het najaar 2018 om te finaliseren in het voorjaar 2019.

Actie: ACT-39: De mogelijkheid installeren van zwevende kortverblijfbedden in onze assistentiewoningen te Wevelgem

De wetgever voorziet dat een flatbewoner in zijn flat kan blijven wonen, terwijl hij dienstverlening krijgt zoals en vanuit het
woonzorgcentrum. Dit werd nog niet gerealiseerd.
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Actieplan: AP-8: Uitbouw woonzorgkern Moorsele

Actie: ACT-40: Opstarten, uitwerken en evalueren project MO² - zuurstof voor Moorsele

Het project MO2 loopt ten einde en kent een doorstart, een omschakeling naar een erkend lokaal dienstencentrum in Moorsele.

Actieplan: AP-9: Onderzoek uitbreiding dienstverlening naar nieuwe doelgroepen in de thuiszorg

Actie: ACT-41: Onderzoek naar het aanbieden van dienstverlening (waaronder huisvesting) aan mensen met beperkingen,
psychische problemen (vb. autisme), …

De 4 bejaardenwoningen in de Kafhoek werden in 2014 herbestemd tot woningen met woonondersteuning. Voor de
woonondersteuning werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met verschillende partners uit de welzijnssector. 2
zorgwoningen zijn in gebruik. In de Minister De Taeyelaan zijn 2 woningen bestemd voor rolstoelgebruikers.

Actieplan: AP-10: Opvolgen van de programmatie en ondernemen van de nodige acties naar mogelijke uitbreiding

Actie: ACT-42: Opvolgen van uitbreidingsmogelijkheden WZC - CVK – DVC - assistentiewoningen

Ter Meersch, Tilia en Het Kader zijn erkende assistentiewoningen.
De woonzorgcentra en de assistentiewoningen zijn haast permanent volledig bezet.
Wettelijke mogelijkheden tot eventuele uitbreiding worden opgevolgd.

Actie: ACT-43: Denkwerk bestemming huidige Ter Mote en implementatie

De inrichting van de site Ter Mote is gerealiseerd door de gemeente. Bij de inrichting is rekening gehouden met de nabijheid van de
assistentiewoningen Ter Meersch.

Actie: ACT-44: Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met private partners rond het bouwen van
serviceflats/assistentiewoningen

Er lijkt een overaanbod te bestaan van (duurdere) assistentiewoningen in de gemeente en de bredere regio.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken en verbreden van de dienstverlening

Actieplan: AP-11: Uitbouw samenwerking met gemeente Wevelgem, OCMW's en andere organisaties

Actie: ACT-45: Uitbouw juridische structuur overkoepelende OCMW-vereniging

De werking van de welzijnsvereniging W13 werd verder uitgebreid.

Actie: ACT-46: Samen aankopen van diensten, leveringen, werken

Samen met de gemeente werd voor verschillende overheidsopdrachten de markt geraadpleegd: rioleringswerken (Elckerlyc),
aankoop papierwaren, onderhoud groen....
Via het raamcontract van Farys worden schoonmaakproducten en voedingswaren aangekocht (Het Gulle Heem).
ICT-materiaal wordt aangekocht via raamcontracten.

Actie: ACT-47: Concrete vormen van samenwerking met de gemeente ontwikkelen; opmaak en evaluatie van een jaarlijkse
beheersovereenkomst

De uitvoering van het decreet lokaal bestuur, dat voor het grootste deel in voege trad op 1 januari 2019, werd voorbereid. De
nodige voorbereidingen werden getroffen voor de fysieke integratie van onder andere de personeelsdienst en de financiële dienst
in de loop van 2019.
Een beheersovereenkomst werd afgesloten om de samenwerking juridisch te verankeren.
Vanaf 11 april 2018 is er eenheid van leiding, door de aanstelling van een algemeen directeur, gevolgd door de aanstelling van een
adjunct-algemeendirecteur.

Actie: ACT-48: Externe communicatie verbeteren door inschakelen communicatieambtenaar gemeente

Vanuit de gemeente werden verschillende opleidingen georganiseerd rond facebook, schrijven voor het web, gebruik van klare taal,
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sociale media, ...
Er werd een nieuwe gezamenlijke website, voor gemeente en OCMW, in gebruik genomen.
Er kan permanent beroep gedaan worden op de cel Communicatie van de gemeente.

Actie: ACT-49: Afspraken maken met de gemeente naar aanpak/ initiatieven i.k.v. sociale economie

De samenwerking met vzw Effect wordt verder gezet. In 2018 worden de LDE-plaatsen binnen de overeenkomst met de vzw Effect
ingezet voor activiteiten gefinancierd door de gemeente. In 2019 kan het vooropgestelde budget aangewend worden voor de
klusjesdienst binnen het OCMW.

Actie: ACT-50: Overleg tussen woonzorgcentra van de regio stimuleren wat betreft aanbieden van specialisaties en
vakdeskundigheid.

Afspraak binnen RESOC en de werkgroep binnen W13 om te overleggen bij het aanboren van nieuwe doelgroepen.

Actie: ACT-51: Inzetten op regionale activeringsstrategie i.f.v. vernieuwing en verbetering dienstverlening en aanbod

Binnen een lerend netwerk werd verder gewerkt aan regionale afstemming.

Actie: ACT-52: Opstart samenwerking met politie en gemeentediensten i.f.v. aanpak sociale fraude

Actieplan: AP-12: Versterken van de interne samenwerking tussen OCMW-diensten

Actie: ACT-53: Opzet en uitbouw stuurgroep woonzorgkern

Er is regelmatige afstemming tussen de directies van de woonzorgcentra.

Actie: ACT-54: Versterking managementteam

Er werd maandelijks overlegd met het managementteam. Nieuwe overleggen binnen de geïntegreerde organisatie van gemeente
en OCMW werden voorbereid. De diensten die instaan voor de externe dienstverlening binnen het OCMW worden gebundeld in de
cluster Welzijn en Zorg.

Actie: ACT-55: Versterken van de relatie raad-managementteam

In 2018 werd geen overleg tussen managementteam en raad voor maatschappelijk welzijn georganiseerd, gelet op de nakende
integratie van gemeente en OCMW.

Actieplan: AP-13: Uitbouw samenwerking met externe partners thuiszorg

Actie: ACT-56: Versterken van de samenwerking tussen de OCMW poetsdienst en het Dienstenbedrijf Wevelgem

Er is een samenwerking/doorverwijzing tussen het dienstenchequebedrijf en de dienst Thuiszorg. Als de aanvragen voor poetshulp
niet kunnen opgevangen worden door de eigen poetshulpdienst van de dienst Thuiszorg (wegens lange wachtlijst) wordt
doorverwezen.
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2018 werd aan de adjunct-algemeendirecteur gevraagd
om de werking van het Dienstenbedrijf tijdelijk van dichtbij op te volgen en om een langetermijnvisie op het Dienstenbedrijf uit te
werken, met bijzondere aandacht voor de samenwerking met het lokaal bestuur in het algemeen en met het OCMW en de dienst
Thuiszorg in het bijzonder.
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Inhoudstafel
Prioritair Beleid 1

BD-1: Maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap 1

AP-1: Dringende hulpverlening verder uitbouwen 1

AP-2: Versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst 1

AP-3: Versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime zin van het woord 2

AP-4: Leefbaar wonen van kansengroepen optimaliseren 4

BD-2: Iedere inwoner van Wevelgem met een hulp- of zorgvraag ontvangt de nodige hulp-, zorg- en dienstverlening 4

AP-5: Hulpverlening thuiszorg en ouderenzorg optimaliseren 4

AP-6: Uitbouw woonzorgkern Gullegem 5

AP-7: Uitbouw woonzorgkern Wevelgem 6

AP-8: Uitbouw woonzorgkern Moorsele 6

AP-9: Onderzoek uitbreiding dienstverlening naar nieuwe doelgroepen in de thuiszorg 7

AP-10: Opvolgen van de programmatie en ondernemen van de nodige acties naar mogelijke uitbreiding 7

BD-3: Versterken en verbreden van de dienstverlening 7

AP-11: Uitbouw samenwerking met gemeente Wevelgem, OCMW's en andere organisaties 7

AP-12: Versterken van de interne samenwerking tussen OCMW-diensten 8

AP-13: Uitbouw samenwerking met externe partners thuiszorg 8



Doelstellingenrekening (J1)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 2.400.433,07 4.964.254,88 2.563.821,81 2.378.053,15 4.626.632,68 2.248.579,53 2.378.053,15 4.626.632,68 2.248.579,53

 Overig beleid 2.400.433,07 4.964.254,88 2.563.821,81 2.378.053,15 4.626.632,68 2.248.579,53 2.378.053,15 4.626.632,68 2.248.579,53
  Exploitatie 759.438,23 4.625.396,23 3.865.958,00 728.076,58 4.626.632,68 3.898.556,10 728.076,58 4.626.632,68 3.898.556,10
  Financiering 1.640.994,84 338.858,65 -1.302.136,19 1.649.976,57 0,00 -1.649.976,57 1.649.976,57 0,00 -1.649.976,57

01: Algemene organisatie 1.893.790,73 39.232,29 -1.854.558,44 2.193.283,91 549.952,60 -1.643.331,31 2.157.195,95 106.916,75 -2.050.279,20
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 51.023,38 0,00 -51.023,38 64.336,82 0,00 -64.336,82 8.000,00 0,00 -8.000,00

  Exploitatie 2.904,00 0,00 -2.904,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00
  Investeringen 48.119,38 0,00 -48.119,38 56.336,82 0,00 -56.336,82 0,00 0,00 0,00

 Overig beleid 1.842.767,35 39.232,29 -1.803.535,06 2.128.947,09 549.952,60 -1.578.994,49 2.149.195,95 106.916,75 -2.042.279,20
  Exploitatie 1.687.959,98 38.232,29 -1.649.727,69 2.029.195,95 106.916,75 -1.922.279,20 2.029.195,95 106.916,75 -1.922.279,20
  Investeringen 154.807,37 1.000,00 -153.807,37 99.751,14 443.035,85 343.284,71 120.000,00 0,00 -120.000,00

02: Welzijn 13.245.528,37 12.715.882,17 -529.646,20 13.711.851,12 12.739.200,24 -972.650,88 13.641.812,05 12.400.341,59 -1.241.470,46
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 17.398,78 113.115,00 95.716,22 26.525,00 80.000,00 53.475,00 26.525,00 80.000,00 53.475,00

  Exploitatie 17.398,78 113.115,00 95.716,22 26.525,00 80.000,00 53.475,00 26.525,00 80.000,00 53.475,00
 Overig beleid 13.228.129,59 12.602.767,17 -625.362,42 13.685.326,12 12.659.200,24 -1.026.125,88 13.615.287,05 12.320.341,59 -1.294.945,46

  Exploitatie 13.106.475,83 11.645.581,74 -1.460.894,09 13.497.237,05 11.488.326,16 -2.008.910,89 13.497.237,05 11.488.326,16 -2.008.910,89
  Investeringen 121.653,76 957.185,43 835.531,67 188.089,07 832.015,43 643.926,36 118.050,00 832.015,43 713.965,43
  Financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 338.858,65 338.858,65 0,00 0,00 0,00

Totalen 17.539.752,17 17.719.369,34 179.617,17 18.283.188,18 17.915.785,52 -367.402,66 18.177.061,15 17.133.891,02 -1.043.170,13
Exploitatie 15.574.176,82 16.422.325,26 848.148,44 16.289.034,58 16.301.875,59 12.841,01 16.289.034,58 16.301.875,59 12.841,01
Investeringen 324.580,51 958.185,43 633.604,92 344.177,03 1.275.051,28 930.874,25 238.050,00 832.015,43 593.965,43
Financiering 1.640.994,84 338.858,65 -1.302.136,19 1.649.976,57 338.858,65 -1.311.117,92 1.649.976,57 0,00 -1.649.976,57



Financiële toestand van de jaarrekening
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A) 848.148,44 12.841,01 12.841,01

A. Uitgaven 15.574.176,82 16.289.034,58 16.289.034,58
B. Ontvangsten 16.422.325,26 16.301.875,59 16.301.875,59

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.772.193,46 3.772.193,46 3.772.193,46
2. Overige 12.650.131,80 12.529.682,13 12.529.682,13

II. Investeringsbudget (B-A) 633.604,92 930.874,25 593.965,43
A. Uitgaven 324.580,51 344.177,03 238.050,00
B. Ontvangsten 958.185,43 1.275.051,28 832.015,43

III. Andere (B-A) -1.302.136,19 -1.311.117,92 -1.649.976,57
A. Uitgaven 1.640.994,84 1.649.976,57 1.649.976,57

1. Aflossing financiële schulden 1.640.994,84 1.649.976,57 1.649.976,57
a. Periodieke aflossingen 1.640.994,84 1.649.976,57 1.649.976,57

B. Ontvangsten 338.858,65 338.858,65 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 338.858,65 338.858,65 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 179.617,17 -367.402,66 -1.043.170,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.270.206,84 7.270.206,84 5.600.457,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 7.449.824,01 6.902.804,18 4.557.287,80
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.599.700,44 1.559.014,64 687.950,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 1.599.700,44 1.559.014,64 687.950,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.850.123,57 5.343.789,54 3.869.337,80

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B) 1.547.390,72 713.317,59 713.317,59

A. Exploitatieontvangsten 16.422.325,26 16.301.875,59 16.301.875,59
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 14.874.934,54 15.588.558,00 15.588.558,00

1. Exploitatie-uitgaven 15.574.176,82 16.289.034,58 16.289.034,58
2. Nettokosten van schulden 699.242,28 700.476,58 700.476,58

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.388.221,69 1.518.437,72 1.518.437,72
A. Netto-aflossingen van schulden 688.979,41 817.961,14 817.961,14
B. Nettokosten van schulden 699.242,28 700.476,58 700.476,58

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 159.169,03 -805.120,13 -805.120,13
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Exploitatierekening (J2)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

00: Algemene financiering 759.438,23 4.625.396,23 3.865.958,00 728.076,58 4.626.632,68 3.898.556,10 728.076,58 4.626.632,68 3.898.556,10

01: Algemene organisatie 1.690.863,98 38.232,29 -1.652.631,69 2.037.195,95 106.916,75 -1.930.279,20 2.037.195,95 106.916,75 -1.930.279,20

02: Welzijn 13.123.874,61 11.758.696,74 -1.365.177,87 13.523.762,05 11.568.326,16 -1.955.435,89 13.523.762,05 11.568.326,16 -1.955.435,89

Totalen 15.574.176,82 16.422.325,26 848.148,44 16.289.034,58 16.301.875,59 12.841,01 16.289.034,58 16.301.875,59 12.841,01



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

01: Algemene organisatie 202.926,75 1.000,00 -201.926,75 156.087,96 443.035,85 286.947,89 120.000,00 0,00 -120.000,00
02: Welzijn 121.653,76 957.185,43 835.531,67 188.089,07 832.015,43 643.926,36 118.050,00 832.015,43 713.965,43
Totalen 324.580,51 958.185,43 633.604,92 344.177,03 1.275.051,28 930.874,25 238.050,00 832.015,43 593.965,43



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens



Liquiditeitenrekening (J5)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 848.148,44 12.841,01 12.841,01
A. Uitgaven 15.574.176,82 16.289.034,58 16.289.034,58
B. Ontvangsten 16.422.325,26 16.301.875,59 16.301.875,59

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.772.193,46 3.772.193,46 3.772.193,46
2. Overige 12.650.131,80 12.529.682,13 12.529.682,13

II. Investeringsbudget (B-A) 633.604,92 930.874,25 593.965,43
A. Uitgaven 324.580,51 344.177,03 238.050,00
B. Ontvangsten 958.185,43 1.275.051,28 832.015,43

III. Andere (B-A) -1.302.136,19 -1.311.117,92 -1.649.976,57
A. Uitgaven 1.640.994,84 1.649.976,57 1.649.976,57

1. Aflossing financiële schulden 1.640.994,84 1.649.976,57 1.649.976,57
a. Periodieke aflossingen 1.640.994,84 1.649.976,57 1.649.976,57

B. Ontvangsten 338.858,65 338.858,65 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 338.858,65 338.858,65 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 179.617,17 -367.402,66 -1.043.170,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.270.206,84 7.270.206,84 5.600.457,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 7.449.824,01 6.902.804,18 4.557.287,80
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.599.700,44 1.559.014,64 687.950,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 1.599.700,44 1.559.014,64 687.950,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.850.123,57 5.343.789,54 3.869.337,80

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op
31/12

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
II. Investering 2.000.340,73 -400.640,29 -441.326,09 -343.363,46 1.599.700,44

ACT-62: Bestemde gelden voor
investeringsuitgaven

2.000.340,73 -400.640,29 -441.326,09 -343.363,46 1.599.700,44

Totalen 2.000.340,73 -400.640,29 -441.326,09 -343.363,46 1.599.700,44
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Jaarrekening OCMW Wevelgem 2018 

OCMW Wevelgem (NIS 34041) 
 
Deken Jonckheerestraat 9 
 
8560 Wevelgem 
 
Rapporteringsperiode: 2018 

 

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de 
geraamde ontvangsten en uitgaven. 

 

De exploitatierekening 2018 sluit af met volgende totalen :  

 Uitgaven :   € 15.574.176,82 

 Ontvangsten :  € 16.422.325,26 

Ten opzichte het budget 2018 is dit een verschil van :  

 Uitgaven :   - € 714.857,76 of – 4,39 % 

 Ontvangsten :    € 120.449,67 of    0,74 % 

 

De exploitatie-uitgaven 

Het verschil tussen de cijfers van de rekening en die van het eindbudget bedraagt 4,39 %.   

Dat de exploitatie-uitgaven lager liggen dan budgettair voorzien is een steeds terugkerend 
fenomeen. De kredieten worden vastgeklikt op het niveau van de beleidsdomeinen. Daarom 
wordt binnen elke beleidsdomein een zekere budgettaire marge ingebouwd.  

Beschouwd over de verschillende rubrieken stellen we vast dat : 

60-rekeningen = verbruikte goederen = € 839.038,51 

De uitgaven binnen deze groep vielen € 68.511,49 (7,55 %) lager uit dan geraamd. 

 

61-rekeningen = diensten en diverse leveringen = € 1.956.095,62 

De uitgaven binnen deze groep vielen € 163.214,60 (7,70 %) lager uit dan geraamd. 

 

62-rekeningen = bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen = € 10.415.906,37 

De uitgaven binnen deze groep vielen € 382.604,08 (3,59 %) lager uit dan geraamd. 

 

 

 



Jaarrekening OCMW Wevelgem 2018 

 

64-rekening = toegestane werkingssubsidies & andere operationele kosten= € 1.800.379,85 

De uitgaven binnen deze groep vielen € 101.435,15 (5,33 %) lager uit dan geraamd. 

Onder deze rubriek situeren zich vnl. de uitgaven gelinkt aan de sociale dienst (leefloon, steun, 
lokaal opvanginitiatief, …) 

 

65-rekening = financiële kosten = € 703.784,14 

De uitgaven binnen deze groep vielen € 907,56 (0,13 %) hoger uit dan geraamd. 

 

De exploitatieontvangsten 

Het verschil tussen de rekening en het eindbudget bedraagt € 120.449,67 (0,74 %). Er werd 
dus meer ontvangen dan voorzien. 

Wanneer we de exploitatieontvangsten opdelen per rubriek komen we tot volgende 
vaststellingen :  

70-rekeningen = opbrengsten uit de werking = € 9.108.525,88 

De ontvangsten binnen deze groep vielen € 197.527,29 (2,22 %) hoger uit dan geraamd. 

 

74-rekeningen = subsidies en andere operationele opbrengsten = € 7.310.585,27 

De ontvangsten binnen deze groep vielen € 79.103,73 (1,17 %) lager uit dan geraamd. 

Onder deze rubriek situeren zich vnl. de ontvangsten gelinkt aan de sociale dienst. 

 

75-rekeningen = financiële opbrengsten = € 3.214,11 

De ontvangsten binnen deze groep vielen € 2.026,11 (170,55 %) hoger uit dan geraamd. 
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De aansluiting van de Staat van opbrengsten en kosten (SOK) bij de Exploitatierekening 

De staat van opbrengsten en kosten (Schema J7) vertoont enige gelijkenis met de 
exploitatierekening. 

De diverse uitgavenposten die we op de exploitatierekening vinden, komen ook terug op de 
SOK. 

Aan de uitgavenzijde stemmen de rubrieken ‘Goederen en diensten’, ‘Bezoldigingen, sociale 
lasten en pensioenen’ en ‘Toegestane werkingssubsidies’ perfect overeen.  Hetzelfde geldt 
voor de ‘financiële uitgaven’. 

Ook bij de ontvangstrubrieken ‘Opbrengsten uit de werking’, de ‘Werkingssubsidies’ , de  
‘Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW’ en de ‘Andere operationele 
opbrengsten’ is er een exacte overlapping. 

Toch is er ook een belangrijk verschil tussen beide schema’s. 

De exploitatierekening kent o.a. niet de rubriek ‘afschrijvingen, waardeverminderingen, 
voorzieningen en in resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen’. 

De afschrijvingen bedragen  € 1.484.968,59 en de terugname waardevermindering op 
operationele vorderingen op korte termijn € 29.952,09. 

De voorziening voor pensioenen werd verhoogd met € 25.000,00. 

De provisie voor het vakantiegeld werd verhoogd met € 36.458,92. 

De in het resultaat genomen kapitaalsubsidies bedragen € 775.091,54 

De exploitatierekening wordt budgettair afgesloten met een batig saldo van € 848.148,44 ;  de 
staat van opbrengsten en kosten eindigt  met een overschot van het boekjaar van € 
106.764,56. 

Het verschil tussen batig saldo van de exploitatierekening en het overschot van de staat van 
opbrengsten en kosten zit dus in de niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen) en niet-kasopbrengsten (in resultaat genomen kapitaalsubsidies en 
schenkingen). 

 

 

 



Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Code Totaal 00: Algemene
financiering

01: Algemene
organisatie

02: Welzijn

I. Uitgaven 15.574.176,82 759.438,23 1.690.863,98 13.123.874,61
A. Operationele uitgaven 14.870.392,68 55.654,49 1.690.863,58 13.123.874,61

1. Goederen en diensten 60/1 2.795.134,13 0,00 590.253,22 2.204.880,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.274.878,70 0,00 1.091.570,70 9.183.308,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 1.702.276,85 0,00 0,00 1.702.276,85
4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Andere operationele uitgaven 640/7 98.103,00 55.654,49 9.039,66 33.408,85

B. Financiële uitgaven 65 703.784,14 703.783,74 0,40 0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 16.422.325,26 4.625.396,23 38.232,29 11.758.696,74
A. Operationele ontvangsten 16.419.111,15 4.622.182,12 38.232,29 11.758.696,74

1. Ontvangsten uit de werking 70 9.108.525,88 0,00 8.312,09 9.100.213,79
2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Werkingssubsidies 6.804.742,64 4.622.182,12 10.023,89 2.172.536,63

a. Algemene werkingssubsidies 5.124.662,86 4.622.182,12 10.023,89 492.456,85
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 492.921,28 492.921,28 0,00 0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 3.772.193,46 3.772.193,46 0,00 0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 859.548,12 357.067,38 10.023,89 492.456,85

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.680.079,78 0,00 0,00 1.680.079,78
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 356.616,16 0,00 0,00 356.616,16
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 149.226,47 0,00 19.896,31 129.330,16

B. Financiële ontvangsten 75 3.214,11 3.214,11 0,00 0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 848.148,44 3.865.958,00 -1.652.631,69 -1.365.177,87



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Code Jaarrek. 2018 Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
I. Uitgaven 15.574.176,82 15.615.039,23 15.176.735,98

A. Operationele uitgaven 14.870.392,68 14.880.092,74 14.407.932,37
1. Goederen en diensten 60/1 2.795.134,13 2.671.325,88 2.611.891,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.274.878,70 10.415.906,37 10.148.223,68
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 1.702.276,85 1.741.554,48 1.600.413,38
4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00
5. Andere operationele uitgaven 640/7 98.103,00 51.306,01 47.403,40

B. Financiële uitgaven 65 703.784,14 734.946,49 768.803,61
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 16.422.325,26 16.417.673,44 16.721.570,30
A. Operationele ontvangsten 16.419.111,15 16.416.756,08 16.702.793,73

1. Ontvangsten uit de werking 70 9.108.525,88 8.934.350,16 8.617.624,49
2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 0,00 0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00
3. Werkingssubsidies 6.804.742,64 6.920.685,96 7.555.356,33

a. Algemene werkingssubsidies 5.124.662,86 5.376.297,92 5.736.331,06
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 492.921,28 482.040,32 468.273,20
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 3.772.193,46 3.777.489,00 4.573.480,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 859.548,12 1.116.768,60 694.577,86

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.680.079,78 1.544.388,04 1.819.025,27
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 356.616,16 376.818,98 300.944,29
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 149.226,47 184.900,98 228.868,62

B. Financiële ontvangsten 75 3.214,11 917,36 18.776,57
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 848.148,44 802.634,21 1.544.834,32



Jaarrekening OCMW Wevelgem 2018 

OCMW Wevelgem (NIS 34041) 
 
Deken Jonckheerestraat 9 
 
8560 Wevelgem 
 
Rapporteringsperiode: 2018 

 

TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSREKENING 

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de 
geraamde ontvangsten en uitgaven volgens het budget 2018. 

 

De investeringsrekening 2018 sluit af met volgende totalen:  

 Uitgaven:   €     324.580,51 

 Ontvangsten :  €     958.185,43 

Ten opzichte van het budget 2018 (inclusief overdrachten) is dit een verschil van :  

 Uitgaven:     €       19.596,52 

 Ontvangsten:     €     316.865,85 

 

De investeringsuitgaven 

- ruwbouw gemeentelijk depot = € 50.749,51   
- automatische schuifdeuren Ter Meersch = € 21.162,90 
- renovatie keukens Ter Meersch  = € 61.102,89 
- vervangen ramen woning Kloosterstraat = € 13.349 
- renovatie LOI-woning Nieuwstraat (ramen) = € 8.942,16 
- renovatie LOI-woning Nieuwstraat (keuken) = € 3.287,99 
- renovatie LOI-woningen Gullegemstraat (keuken) = € 12.177,76  
- rolstoelfiets WZC Elckerlyc = € 6.482,96 
- electrische driewielfiets WZC Het Gulle Heem = € 8.497,10 
- CNG-voertuig = € 32.913,45 
- investeringen ICT (totaal = € 28.488,69) 

       noodvoeding serverlokaal = € 12.633,33 
       wifi-access points = € 15.855,36 

- Ethias gemeenrecht : omvorming van onderlinge verzekeringsvereniging naar een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (door deze beslissing zijn 
de gemeenten/OCMW’s aandeelhouden geworden van Ethias CVBA.)  De toekenning 
van deelbewijzen dient budgettair verwerkt te worden ; € 8.602,90 euro per aandeel ; 
voor het OCMW 9 aandelen ; totaal € 77.426,10. 

        
        

Totaal investeringsuitgaven = € 324.580,51 
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 De investeringsontvangsten 

Voor de vervangingsnieuwbouw van het WZC Het Gulle Heem ontvangen we jaarlijks 
(gedurende 20 jaar) een gebruikstoelage van € 421.532,45 en voor de nieuwbouw van het 
WZC Elckerlyc ontvangen we jaarlijks een gebruikstoelage van € 350.482,98. Deze 
gebruikstoelagen komen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA). 
 
Zowel voor de vervangingsnieuwbouw van het WZC Het Gulle Heem als voor de nieuwbouw 
van het WZC Elckerlyc ontvangen we jaarlijks (gedurende 20 jaar) een provinciale subsidie 
van € 30.000. 
 
 

Provinciale subsidie WZC Gulle Heem 2018 € 30.000 

Provinciale subsidie WZC Elckerlyc 2018 € 30.000 

Extra provinciale subside WZC Gulle Heem * 2 € 60.000 

Extra provinciale subsidie WZC Elckerlyc * 2 € 60.000 

Gebruikstoelage VIPA WZC Elckerlyc 2018 € 350.482,98 

Gebruikstoelage VIPA WZC Gulle Heem 2018 € 421.532,45 

Premies installeren zonneboilers woningen Lagestraat € 5.170,00 

Premie CNG-voertuig € 1.000,00 

TOTAAL € 958.185,43 

 

 



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Algemene
organisatie

02: Welzijn

I. Investeringen in financiële vaste activa 77.426,10 77.426,10 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 77.426,10 77.426,10 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 247.154,41 125.500,65 121.653,76
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 247.154,41 125.500,65 121.653,76

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 170.772,21 64.098,51 106.673,70
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 76.382,20 61.402,14 14.980,06
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL UITGAVEN 324.580,51 202.926,75 121.653,76

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemene
organisatie

02: Welzijn

I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2018
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Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemene
organisatie

02: Welzijn

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2
958.185,43 1.000,00 957.185,43

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 958.185,43 1.000,00 957.185,43

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2018
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Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2018 Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa 77.426,10 2.340,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 77.426,10 2.340,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 247.154,41 254.431,04 628.972,63
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

247.154,41 254.431,04 628.972,63

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 170.772,21 161.137,20 451.888,95
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 76.382,20 93.293,84 177.083,68
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL UITGAVEN 324.580,51 256.771,04 628.972,63

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2018 Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2
958.185,43 998.201,25 1.097.630,35

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 958.185,43 998.201,25 1.097.630,35



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Uitgaven Ontvangsten

Verbintenis-
krediet

Vastleggingen Verbintenis-
krediet min

vastleggingen

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

IE-1: overig beleid 11.124.160,17 10.548.563,81 575.596,36 10.458.781,09 665.379,08 6.290.066,23 4.752.205,37 1.537.860,86

IE-3: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.055,00 38.055,00 0,00

IE-4: Site Ter Mote 188.129,49 194.719,47 -6.589,98 188.129,49 0,00 631.165,34 188.129,49 443.035,85

IE-5: atelier tewerkstellingsproject 56.336,82 48.119,38 8.217,44 48.119,38 8.217,44 0,00 0,00 0,00



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
Periode: 2018
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 848.148,44 802.634,21 1.544.834,32
A. Uitgaven 60/5-694 15.574.176,82 15.615.039,23 15.176.735,98
B. Ontvangsten 70/794 16.422.325,26 16.417.673,44 16.721.570,30

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 3.772.193,46 3.777.489,00 4.573.480,00
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 12.650.131,80 12.640.184,44 12.148.090,30

II. Investeringsbudget (B-A) 633.604,92 741.430,21 468.657,72
A. Uitgaven 21/28-2906-664 324.580,51 256.771,04 628.972,63
B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 958.185,43 998.201,25 1.097.630,35

III. Andere (B-A) -1.302.136,19 -1.584.364,11 -1.570.594,62
A. Uitgaven 1.640.994,84 1.591.863,99 1.570.594,62

1. Aflossing financiële schulden 1.640.994,84 1.591.863,99 1.570.594,62
a. Periodieke aflossingen 421/4 1.640.994,84 1.591.863,99 1.570.594,62

B. Ontvangsten 338.858,65 7.499,88 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 338.858,65 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 7.499,88 0,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 7.499,88 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 179.617,17 -40.299,69 442.897,42
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.270.206,84 7.310.506,53 6.867.609,11
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 7.449.824,01 7.270.206,84 7.310.506,53
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.599.700,44 2.000.340,73 2.108.313,46

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 1.599.700,44 2.000.340,73 2.108.313,46
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.850.123,57 5.269.866,11 5.202.193,07

Bestemde gelden 2018 2017 2016
II. Investering 1.599.700,44 2.000.340,73 2.108.313,46

ACT-62: Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 1.599.700,44 2.000.340,73 2.108.313,46
Totalen 1.599.700,44 2.000.340,73 2.108.313,46



SAMENVATTING VAN  

DE ALGEMENE REKENINGEN 



Schema J6: Balans
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)
Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem
Periode: 2018

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

ACTIVA 2018 2017

I. Vlottende activa 9.118.397,62 8.906.350,92

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen 6.562.779,27 6.286.970,84

   B. Vorderingen op korte termijn 1.720.214,34 1.787.364,65

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.071.274,68 1.128.833,20

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 648.939,66 658.531,45

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00

   D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 835.404,01 832.015,43

II. Vaste activa 42.182.452,70 44.238.707,52

   A. Vorderingen op lange termijn 7.553.721,07 8.449.587,81

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 7.553.721,07 8.449.587,81

   B. Financiële vaste activa 97.526,10 20.100,00

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00

      2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten

0,00 0,00

      3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00

      4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

      5. Andere financiële vaste activa 97.526,10 20.100,00

   C. Materiële vaste activa 34.531.205,53 35.769.019,71

      1. Gemeenschapsgoederen 7.313.799,42 7.536.843,26

         a. Terreinen en gebouwen 7.136.573,22 7.343.957,73

         b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00

         c. Installaties, machines en uitrusting 792,79 1.189,18

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 176.433,41 191.696,35

         e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

         f. Erfgoed 0,00 0,00

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 26.621.246,11 27.635.115,38

         a. Terreinen en gebouwen 23.677.995,80 24.447.304,59

         b. Installaties, machines en uitrusting 83.606,42 88.230,15

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 244.809,08 330.133,04

         d. Leasing en soortgelijke rechten 2.614.834,81 2.769.447,60

      3. Overige materiële vaste activa 596.160,00 597.061,07

         a. Terreinen en gebouwen 596.160,00 597.061,07

         b. Roerende goederen 0,00 0,00

   D. Immateriële vaste activa 0,00 0,00

III. TOTAAL ACTIVA 51.300.850,32 53.145.058,44
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Schema J6: Balans Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn

2018

PASSIVA 2018 2017

I. Schulden 28.264.356,39 29.753.099,21

   A. Schulden op korte termijn 3.803.132,66 3.720.213,25

      1. Schulden uit ruiltransacties 2.065.156,86 2.026.853,23

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.016.046,05 981.087,13

         b. Financiële schulden 0,00 0,00

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 1.049.110,81 1.045.766,10

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 49.057,10 53.312,95

      3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.688.918,70 1.640.047,07

   B. Schulden op lange termijn 24.461.223,73 26.032.885,96

      1. Schulden uit ruiltransacties 22.708.037,41 24.032.545,23

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 568.000,00 541.500,00

            1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 568.000,00 541.500,00

            2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00

         b. Financiële schulden 22.140.037,41 23.491.045,23

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.753.186,32 2.000.340,73

II. Nettoactief 23.036.493,93 23.391.959,23

III. TOTAAL PASSIVA 51.300.850,32 53.145.058,44

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW
Jaar : 2018
Balans type : PERIODE
Periode van : Openingsperiode
Periode tot : Afsluitingsperiode
Afronden : neen
Saldering algemene rekeningen : neen
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Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (NIS 34041)
Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem
Periode: 2018

algemeen directeur: Kurt Parmentier

financieel directeur: Jan Festjens

2018 2017

I. Kosten 17.090.652,24 17.322.714,87

   A. Operationele kosten 16.386.868,10 16.587.768,38

      1. Goederen en diensten 2.795.134,13 2.671.325,88

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 10.274.878,70 10.415.906,37

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1.516.475,42 1.707.675,64

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 1.702.276,85 1.741.554,48

      5. Toegestane werkingssubsidies 0,00 0,00

      6. Andere operationele kosten 98.103,00 51.306,01

   B. Financiële kosten 703.784,14 734.946,49

   C. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00

      1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00

      2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00

II. Opbrengsten 17.197.416,80 17.245.941,01

   A. Operationele opbrengsten 16.419.111,15 16.416.756,08

      1. Opbrengsten uit de werking 9.108.525,88 8.934.350,16

      2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00

      3. Werkingssubsidies 6.804.742,64 6.920.685,96

         a. Algemene werkingssubsidies 5.124.662,86 5.376.297,92

         b. Specifieke werkingssubsidies 1.680.079,78 1.544.388,04

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 356.616,16 376.818,98

      5. Andere operationele opbrengsten 149.226,47 184.900,98

   B. Financiële opbrengsten 778.305,65 829.184,93

   C. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00

III. Overschot of tekort van het boekjaar 106.764,56 -76.773,86

   A. Operationeel overschot of tekort 32.243,05 -171.012,30

   B. Financieel overschot of tekort 74.521,51 94.238,44

   C. Uitzonderlijk overschot of tekort 0,00 0,00

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 106.764,56 -76.773,86

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00

   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 106.764,56 -76.773,86

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW
Jaar : 2018
Balans type : PERIODE



TOELICHTING BIJ DE  

SAMENVATTING VAN  

DE ALGEMENE REKENINGEN 



1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde

op 1/1
Investeringen Desinves-

teringen
Herwaar-
deringen

Waarde-
verminderingen

Boekwaarde
op 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

D. OCMW-verenigingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

E. Andere financiële vaste activa € 20.100,00 € 77.426,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97.526,10

Totaal financiële vaste activa € 20.100,00 € 77.426,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97.526,10

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde

op 1/1
Investeringen Desinves-

teringen
Herwaar-
deringen

Afschrijvingen Waarde-
verminderingen

Boekwaarde
op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen € 7.536.843,26 € 149.908,56 € 0,00 € 372.952,40 € 0,00 € 7.313.799,42

A. Terreinen en gebouwen € 7.343.957,73 € 88.506,42 € 0,00 € 295.890,93 € 0,00 € 7.136.573,22

B. Wegen en overige infrastructuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

C. Installaties, machines en uitrusting € 1.189,18 € 0,00 € 0,00 € 396,39 € 0,00 € 792,79

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 191.696,35 € 61.402,14 € 0,00 € 76.665,08 € 0,00 € 176.433,41

E. Leasing en soortgelijke rechten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

F. Erfgoed € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa € 27.635.115,38 € 97.245,85 € 0,00 € 1.111.115,12 € 0,00 € 26.621.246,11

A. Terreinen en gebouwen € 24.447.304,59 € 82.265,79 € 0,00 € 851.574,58 € 0,00 € 23.677.995,80

B. Installaties, machines en uitrusting € 88.230,15 € 14.980,06 € 0,00 € 19.603,79 € 0,00 € 83.606,42

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 330.133,04 € 0,00 € 0,00 € 85.323,96 € 0,00 € 244.809,08

D. Leasing en soortgelijke rechten € 2.769.447,60 € 0,00 € 0,00 € 154.612,79 € 0,00 € 2.614.834,81

III. Overige materiële vaste activa € 597.061,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 901,07 € 0,00 € 596.160,00

A. Terreinen en gebouwen € 597.061,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 901,07 € 0,00 € 596.160,00

B. Roerende goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal materiële vaste activa € 35.769.019,71 € 247.154,41 € 0,00 € 0,00 € 1.484.968,59 € 0,00 € 34.531.205,53

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem
Ondernemingsnr.: BE0212.182.748
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3. Mutatiestaat van de financiële schulden
Boekwaarde

op 1/1
Nieuwe

leningen
/leasings

Aflossingen Overboekingen
LT naar KT

Boekwaarde
op 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn € 23.491.045,23 € 338.858,65 € 0,00 € -1.689.866,47 € 22.140.037,41

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur € 23.491.045,23 € 338.858,65 € 0,00 € -1.689.866,47 € 22.140.037,41

1. Leningen ten laste van het bestuur € 23.491.045,23 € 338.858,65 € 0,00 € -1.689.866,47 € 22.140.037,41

2. Leasings ten laste van het bestuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1. Leningen ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2. Leasings ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

II. Schulden op korte termijn € 1.640.047,07 € 0,00 € -1.640.994,84 € 1.689.866,47 € 1.688.918,70

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur € 1.640.047,07 € 0,00 € -1.640.994,84 € 1.689.866,47 € 1.688.918,70

1. Leningen ten laste van het bestuur € 1.640.047,07 € 0,00 € -1.640.994,84 € 1.689.866,47 € 1.688.918,70

2. Leasings ten laste van het bestuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1. Leningen ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2. Leasings ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal financiële schulden € 25.131.092,30 € 338.858,65 € -1.640.994,84 € 0,00 € 23.828.956,11

4. De mutatiestaat van het nettoactief
Overig

nettoactief
Herwaar-
derings-
reserve

Gecumuleerd
resultaat

Investerings-
subsidies en
schenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2016 € 4.963.501,01 € 0,00 € 1.100.919,33 € 18.148.252,94 € 24.212.673,28

II. Boekhoudkundige wijzigingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

III. Herwerkte balans € 4.963.501,01 € 0,00 € 1.100.919,33 € 18.148.252,94 € 24.212.673,28

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 € 0,00 € -76.773,86 € -674.109,02 € -750.882,88

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief € 0,00 € -674.109,02 € -674.109,02

1. Toevoeging aan herwaarderingen € 0,00 € 0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-) € 0,00 € 0,00

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen € 154.158,55 € 154.158,55

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) € -828.267,57 € -828.267,57

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017 € -76.773,86 € -76.773,86

V. Balans op einde boekjaar 2017 € 4.893.669,84 € 0,00 € 1.024.145,47 € 17.474.143,92 € 23.391.959,23

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 € 0,00 € 106.764,56 € -462.229,86 € -355.465,30

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief € 0,00 € -462.229,86 € -462.229,86

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018
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1. Toevoeging aan herwaarderingen € 0,00 € 0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-) € 0,00 € 0,00

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen € 312.861,68 € 312.861,68

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) € -775.091,54 € -775.091,54

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018 € 106.764,56 € 106.764,56

VII. Balans op einde boekjaar 2018 € 4.893.669,84 € 0,00 € 1.130.910,03 € 17.011.914,06 € 23.036.493,93

Filters
Boekjaar: 2018
Budgettaire entiteiten: OCMW

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018

13/05/2019 15:34 3/ 3



Jaarrekening OCMW Wevelgem 2018 

OCMW Wevelgem (NIS 34041) 
 
Deken Jonckheerestraat 9 
 
8560 Wevelgem 
 
Rapporteringsperiode: 2018 

 

TOELICHTING 

 

1. WAARDERINGSREGELS 

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen 
de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in 
jaren. 

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel 
boekjaar worden herzien. 

Er wordt uitgegaan van een ‘gelijkmatige’ veroudering en dus wordt steeds de lineaire 
afschrijvingsmethode toegepast. 

De waarderingsregels BBC werden als volgt vastgesteld in de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 
juni 2015. 

 (Im)materiële vaste activa 

OMSCHRIJVING Rekening Afschrijvingsduur Buitengewoon 
onderhoud 

Immateriële vaste activa 211 5 jaar  

Gebouwen – gemeenschapsgoed 221 33 jaar 15 jaar 

Gebouwen – bedrijfsmatige vaste activa 229 33 jaar 15 jaar  

Installaties, machines en uitrusting – 
gemeenschapsgoed 

230 10 jaar 5 jaar 

Installaties, machines en uitrusting – 
bedrijfsmatige vaste activa 

235 10 jaar 5 jaar 

Meubilair en kantooruitrusting – 
gemeenschapsgoed 

240 10 jaar 5 jaar 

Meubilair en kantooruitrusting – bedrijfsmatige 
vaste activa 

245 10 jaar 5 jaar 

Informaticamaterieel 240200 5 jaar  

Wagenpark 240400 5 jaar  

Leasing gebouw 253100 33 jaar  

Overige materiële vaste activa – gebouw in 
naakte eigendom 

 33 jaar  

Leasing gebouw 253100 33 jaar 15 jaar 

Overige materiële vaste activa – gebouw in 
naakte eigendom 

260 33 jaar 33 jaar 

 

De restwaarde wordt steeds vastgelegd op nul. 

Vanaf het moment dat de activa gebruiksklaar zijn, volgt de overboeking naar de rekening waarop de 
aanschaffingswaarden worden geboekt. Op de afschrijfbare activa wordt vanaf dit ogenblik de 
afschrijving toegepast. 



Jaarrekening OCMW Wevelgem 2018 

Financiële vaste activa 

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs. 

De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde. 

 

Vorderingen  

De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. 

Op de vorderingen t.a.v. de cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden 
volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen :  

- indien ouder dan 1 jaar :   10% 
- indien ouder dan 2 jaar :   25% 
- indien ouder dan 3 jaar :   50% 
- indien ouder dan 4 jaar :   75% 
- indien ouder dan 5 jaar :  100% 

Geldbeleggingen en liquide middelen 

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde; de vastrentende 
effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. 

Schulden 

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde. 

 
2. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Op rekening 096000 debiteuren ingevolge aangegaan pensioenfonds en rekening 096100 crediteuren 
aangegaan pensioenfonds is er een saldo van € 426.636,64. 

In 2003 werden er 2 stortingen uitgevoerd van € 250.000 als inschrijving “Dexia Publi Pension : 
collectieve levensverzekeringsovereenkomst met nr. 3046 voor de statutairen van het OCMW van 
Wevelgem”.  Op berekeningsdatum 31/12/2018 bedragen de gerealiseerde interesten = € 426.636,64 

 

De rekening 090250 bestemde gelden voor investeringsuitgaven bedraagt op 31/12/2018 : € 
1.599.700,44.  

Historiek : 

Op 1/1/2018  

bestemde gelden = € 2.000.340,73  

Investeringsbedragen gekoppeld aan bestemde gelden = € 247.154,41 

Er werd € 153.485,88 terugbetaald aan Fedasil = afname bestemde gelden.  (Terugvordering door 
Fedasil van gecumuleerde LOI reserves) 

Op 31/12/2018  

€ 2.000.340,73 - € 247.154,41 - € 153.485,88 = € 1.599.700,44  
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