Algemene Vergadering
NOTULEN

Zitting van 20 december 2018
zv OPcura

Samenstelling
Aanwezig:
De heer Albert Beerens; de heer Patrick De Smedt
Mevrouw Joke Longin; mevrouw Gwendolijn Meskens; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw
Natalie De Coninck; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Harry
De Visscher
Mevrouw Christel Ringoot, algemeen directeur
Verontschuldigd:
De heer Peter Beerens; mevrouw Els Van Buggenhout; mevrouw Ineke Robijns; de heer Pol
Verhaevert
De notulen van de vergadering van 21 december 2017 worden met 9 ja-stemmen
goedgekeurd.
Er worden 2 opmerkingen gegeven door Joke Longin :
- op bladzijde 1 : tikfout “zijn”
-op bladzijde 3 : “Besluit van de administrateur-generaal” dient aangevuld te worden

1. Budgetwijziging 2018 – Goedkeuring

Beschrijving
Aanleiding en context
De Algemene Vergadering heeft in zitting van 21 december 2017 het meerjarenplan 20182020 en het budget 2018 voor de zorgvereniging OPcura goedgekeurd.
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Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de budgetwijziging 2018/1
voor de zorgvereniging OPcura goed te keuren.
Argumentatie
Naar aanleiding van een budgetcontrole over het budget 2018 door de verschillende
budgethouders, moeten een aantal ramingen van ontvangsten en uitgaven verhoogd of
verlaagd worden. Deze verschuivingen werden verwerkt in het exploitatiebudget van zv
OPcura.
Op basis van een aantal beslissingen van de Raad van Bestuur moeten er eveneens
kredieten voorzien worden, zoals bijvoorbeeld de invoering van de 2de pensioenpijler voor
het contractueel personeel van zv OPcura.
Bijgevolg werd er een budgetwijziging 2018/1 opgemaakt voor zv OPcura.
Deze budgetwijziging van zv OPcura voldoet aan de voorwaarden van een financieel
evenwicht, namelijk dat het resultaat op kasbasis positief is.
Door de Raad van Bestuur in zitting van 26 november 2018 werd deze budgetwijziging
2018/1 positief geadviseerd aan de Algemene Vergadering.
Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s dd. 19 december 2008 en
inzonderheid op Titel VIII, Hoofdstuk I.
De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14
december 2017.
Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMWraadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een
publiekrechtelijke OCMW-vereniging, zv OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het
OCMW-decreet.
Het besluit van de Raad van Bestuur van zv OPcura van 26 november 2018 m.b.t.
budgetwijziging 2018/1.

Besluit
De Algemene Vergadering besluit met 6 stemmen voor, 0 stemmen tegen en
3 onthoudingen :
Artikel 1
De budgetwijziging 2018/1 van zv OPcura goed te keuren.

Bijlagen
1. Budgetwijziging 2018/1 zv OPcura
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2. Budget 2019 – Goedkeuring

Beschrijving
Aanleiding en context
De Algemene Vergadering heeft in zitting van 21 december 2017 het meerjarenplan 20182020 en het budget 2018 voor de zorgvereniging OPcura goedgekeurd.
Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd het budget 2019 voor de
zorgvereniging OPcura goed te keuren.
Argumentatie
Op basis van de verschillende voorstellen van de budgethouders, werd het budget 2019
opgemaakt.
Het budget 2019 van zv OPcura voldoet aan de voorwaarden van een financieel evenwicht,
namelijk dat het resultaat op kasbasis positief is.
Door de Raad van Bestuur in zitting van 26 november 2018 werd het budget 2019 positief
geadviseerd aan de Algemene Vergadering.
Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s dd. 19 december 2008 en
inzonderheid op Titel VIII, Hoofdstuk I.
De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14
december 2017.
Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMWraadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een
publiekrechtelijke OCMW-vereniging, zv OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het
OCMW-decreet.
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 van Minister Liesbeth Homans op datum van 20 juli 2018
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019.
Het besluit van de Raad van Bestuur van zv OPcura in zitting van 26 november 2018 m.b.t.
budget 2019.

Besluit
De Algemene Vergadering besluit met 6 stemmen voor, 0 stemmen tegen en
3 onthoudingen :
Artikel 1
Het budget 2019 van zv OPcura goed te keuren.
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Bijlagen
1. Budget 2019 zv OPcura

De voorzitter sluit de zitting.

Voorzitter Algemene Vergadering

Algemeen directeur

Patrick De Smedt

Christel Ringoot
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