
Uittreksel uit de notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem 
van 31 mei 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, 
Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, 
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 
leden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp: Vaststellen jaarrekening 2020 AGB Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 241.

Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met 
de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2010 betreffende oprichting Autonoom Gemeentebedrijf  - 
kennisname motiveringsverslag en goedkeuring ontwerp van statuten.

- Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende goedkeuring aangepaste statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Jaarrekening 2020 AGB Zwevegem.

Situering
De jaarrekening 2020 AGB Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, 
brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 
17 mei 2021. Het ontwerp van jaarrekening 2020 AGB Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de 
leden van de raad van bestuur bezorgd.

Motivering
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de 
inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van 



de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in 
het ontwerp van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de 
rekening betrekking heeft.
De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen 
en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.
De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 
jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 
Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico’s.
De kerncijfers van de jaarrekening 2020 AGB Zwevegem:
Resultaten Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b) 41.911,51 21.071,50

a. Ontvangsten 69.928,89 52.250,00
b. Uitgaven 28.017,38 31.178,50

II. Investeringssaldo (a-b) 0,00 0,00
a. Ontvangsten 0,00 0,00
b. Uitgaven 0,00 0,00

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)) 41.911,51 21.071,50
IV. Financieringssaldo (a-b) -36.619,73 63.380,27

a. Ontvangsten 0,00 100.000,00
b. Uitgaven 36.619,73 36.619,73

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)) 5.291,78 84.451,77
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 
boekjaar

-71.088,90 -71.088,90

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) -65.797,12 13.362,87
VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-

VIII)
-65.797,12 13.362,87

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 41.911,51 21.071,50
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 36.619,73 36.619,73

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 36.619,73 36.619,73
b. Periodieke terugvordering leningen 0,00 0,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II)) 5.291,78 -15.548,23

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 5.291,78 -15.548,23
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -227.042,26 -227.042,26

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 36.619,73 36.619,73
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 263.661,99 263.661,99

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)) -221.750,48 -242.590,49



BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De jaarrekening 2020 AGB Zwevegem wordt vastgesteld.
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de webtoepassing van 
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.

Namens het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zwevegem

(get.) Jan Vanlangenhove
Secretaris

(get.) Marc Doutreluingne
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 1 juni 2021

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne
Secretaris Voorzitter


