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districtsraad Hoboken
Zitting van 25 mei 2020
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt District Hoboken

Samenstelling
mevrouw Kathelijne Toen, districtsburgemeester
de heer Paul De Ranter, districtsschepen; de heer Tom De Boeck, districtsschepen; mevrouw Yeliz Citak, 
districtsraadslid; mevrouw Carine Leys, districtsschepen; mevrouw Elke Heylen, districtsraadslid; mevrouw 
Christel Schepers, districtsraadslid; mevrouw Maria Snijders, districtsraadslid; mevrouw Carolyn Krekels, 
districtsschepen; de heer Abderrahim Badri, districtsraadslid; mevrouw Tineke Elst, districtsraadslid; mevrouw 
Sibel Gyuler, districtsraadslid; de heer Tim Joye, districtsraadslid; mevrouw Hilde Laureys, districtsraadslid; de 
heer Guy Milis, districtsraadslid; de heer Guido Verveckken, districtsraadslid; de heer Tom Peeters, 
districtsraadslid; de heer El Hassane Aarab, districtsraadslid; de heer Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; 
mevrouw Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; de heer Emile Smets, districtsraadslid; de heer Geert Pichal, 
districtsraadslid; de heer Koenraad Cassiers
mevrouw Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris; mevrouw Ineke Pycke, Districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Elke Heylen, districtsraadslid; mevrouw Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Zijn verontschuldigd:
mevrouw Yeliz Citak, districtsraadslid 
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Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2018_DRHO_00077 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 

2019 - Goedkeuring
 2019_DRHO_00052 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en 

budgetwijziging 2019 - Goedkeuring

Aanleiding en context
De districtsraad keurde in de zitting van 17 december 2018 (jaarnummer 77) het budget 2019 en de aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019 goed.
De districtsraad keurde in de zitting van 24 juni 2019 (jaarnummer 52) de budgetwijziging 2019 en de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed.

Juridische grond
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

 artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
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 artikel 143 over de bepalingen die gelden voor de beleidsrapporten van de gemeente en ook van 
toepassing zijn op het district.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen:

 artikel 166 stelt dat de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing blijven op de 
boekhoudkundige registraties die gebeuren en de jaarrekeningen die worden opgemaakt en vastgesteld 
vanaf 1 januari 2020, maar die betrekking hebben op het boekjaar 2019 of een boekjaar dat daaraan 
voorafgaat.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen:

 artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° (balans en 
resultatenrekening), en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de 
planning en het financieel beheer van de districten.

Argumentatie
De districtsraad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het jaar 
waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De districtsraad stelt de jaarrekening 2019 vast.

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad stelt de jaarrekening 2019 vast met de volgende resultaten:

 resultaat op kasbasis: 4.574.572,00 EUR;
 autofinancieringsmarge: 314.037,00 EUR;
 gecumuleerd budgettair resultaat: 4.574.572,00 EUR.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
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