
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 02 JULI 2018 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

3.  STAD RONSE.  

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2017. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 

de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 

waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 

rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 

rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 

invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 19 december 2016 

waarbij het budget 2017 werd vastgesteld; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen hiervan kennis 

nam op 16 februari 2017; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 18 december 2017 

waarbij een budgetwijziging werd vastgesteld;  

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen hiervan kennis 

nam; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017; 

Gelet op het advies 2018/12 dd° 07 juni 2018 van de Financiële Dienst; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLIST : met 14 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-

fractie), 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 4 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie en 

Brigitte Goddaer) : 

Artikel 1.  De jaarrekening 2017 van de Stad Ronse vast te stellen. 

Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter,  


