Gemeenteraad
Zitting van 14 september 2020

Besluit
Financiën

Jaarrekening 2019 van de Stad Turnhout - Vaststelling
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Peter Roes; de heer Eddy Grooten;
mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer Wout Schafraet; de heer
Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van Dongen; de heer Achraf El
Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de heer Rudy Elst; de heer
Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De Quick; de heer Peter
Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; mevrouw Pauline Ceusters; de heer
Dirk Vanhaute
Contactpersoon
Dorien Vandeperre
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 vast te stellen.
De definitieve goedkeuring gebeurt door mevrouw de gouverneur na nazicht van de rekening door het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Beschrijving
Aanleiding en context
De jaarrekening 2019 moet voor 30 juni 2020 door de gemeenteraad worden vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene
rekeningen. Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting.
De jaarrekening 2019 geeft de werkelijke toestand weer op 31 december 2019.
Juridische grond
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 houdende de beleids- en de beheerscyclus van
de gemeenten, de OCMW's en de provincies.
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 Het ministrieel besluit van 1 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 OCMW's
Argumentatie
De jaarrekening geeft een antwoord op de vraag in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het
meerjarenplan in het budget werden gerealiseerd. Voorts moet uit de jaarrekening blijken hoeveel
middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand
dat heeft geleid voor het bestuur.
Het team strategie en beleid verzorgt de opmaak van de doelstellingenrealisatie.
Het team Financiën verzorgt de opmaak van de financiële nota, de samenvatting van de algemene
rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening.
Het voorontwerp van de jaarrekening werd besproken in het Managementteam van 19 mei 2020.

Na het opmaken van de jaarrekening komen we tot de volgende resultaten:
Budgettaire resultaten:
Het rapport J: De Financiële toestand toont ons de volgende cijfers:
Gecumuleerd budgettair resultaat

€ 7 941 964

Bestemde gelden

€ 72 439

Resultaat op kasbasis

€ 7 869 525

Autofinancieringsmarge

€ 10 954 937

Algemene boekhouding:
De balans per 31 december 2019 geeft het volgende overzicht:
Vlottende activa

€ 16 724 145

Vaste activa

€ 180 398 488

Totaal activa

€ 197 122 633

Schulden

€ 40 486 614

Netto-actief

€ 156 636 019

Totaal Passiva

€ 197 122 633

De staat van opbrengsten en kosten toont de volgende cijfers:
Operationeel overschot

€ 2 203 581

Financieel overschot

€ 3 026 158

Uitzonderlijk tekort

€ -1 227 480

Over te dragen overschot van het boekjaar

€ 4 002 259
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
zie bijlagen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening 2019.
Artikel 2
De jaarrekening 2019 vertoont de volgende resultaten:
Budgettaire resultaten:
Het rapport J: De Financiële toestand toont ons de volgende cijfers:
Gecumuleerd budgettair resultaat

€ 7 941 964

Bestemde gelden

€ 72 439

Resultaat op kasbasis

€ 7 869 525

Autofinancieringsmarge

€ 10 954 937

Algemene boekhouding:
De balans per 31 december 2019 geeft het volgende overzicht:
Vlottende activa

€ 16 724 144

Vaste activa

€ 180 398 488

Totaal activa

€ 197 122 633

Schulden

€ 40 486 614

Netto-actief

€ 156 636 010

Totaal Passiva

€ 197 122 633

De staat van opbrengsten en kosten toont de volgende cijfers:
Operationeel overschot

€ 2 203 581

Financieel overschot

€ 3 026 158

Uitzonderlijk tekort

€ -1 227 480

Over te dragen overschot van het boekjaar

€ 4 002 259

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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Dirk Vanhaute
Waarnemend algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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