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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Financiële dienst - Kenn,isnemen van de jaarrekening 2019 van het OCMW.

Bevoegdheid

r Het decreet van l-9 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 51.

Wetten en Reglementen

o Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn art. 39, art. 149 en art. 174-t75.

o De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
art.89.

Verwijzi ngsdocu me nte n

o De jaarrekening2Ol9 van het OCMW Assenede.
r De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei2020 houdende het

vaststellen van de jaarrekening2olg van het OCMW Assenede.

Verantwoording

o De uitslag die de jaarrekening2olg van het OCMW Assenede vertoont.
e De raad voor maatschappelijk welzijn dient in de loop van het eerste semester van het financiële

boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft zich uit te
spreken over de vaststelling van de rekening.
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Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 20L9 van het OCMW Assenede in zitting van de raad

voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020.

Na de vaststelling van de jaarrekening van het OCMW beschikt de gemeenteraad over een

termijn van vijftig dagen om eventuele opmerkingen ter kennis te brengen aan de

provinciegouverneur.

KENNISNEMEN

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede zoals in bijlage

Art. 2

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW Assenede en aan de

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
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