
De samenstelling van het Beheerscomité werd aangepast aan de zijde van de administratie : per 1
februari 2019 werd Luitenant-kolonel Laurent DENIS vervangen door Kolonel Sylvia NEIRYNCK. 

Het bilan 2019 wordt eveneens unaniem aanvaard. Het begrotingssaldo komt daardoor voor 2019 uit

               In 2020 werd het Beheerscomité 4 maal bijeengeroepen .Twee zittingen (19 maart en 7 mei) 
               werden ingevolge de COVID-crisis per mail gehouden en twee via Zoom Video Conference 
               (17 september en 26 november).

      19 maart 2020

      op een mali van 2,108093,76 € ( het bedrijfsresultaat vertoont een Bonus van 770502,80 €. 
      De ondertekening door het College van Commissarissen vond plaats op 16 maart 2020.

De financiële en logistieke steun van het departement bedroeg 5,669000 €. Deze subsidie dekt slechts
2/3 van de kosten van de sociale dienst en de crèches zodat CDSCA 2,6 miljoen per jaar met eigen
middelen moest financieren.Inzake onroerende activa was de verkoop van grond en woningen goed
voor 1,691370 € (934400 € in 2018). Het onderhoud van woningen noodzaakte investeringen ten
belope van € 4.676.869 (€ 3.065.027 in 2018) en renovaties voor een bedrag van : € 4,588315 (€
4,864418 in 2018). De kasstroom evolueerde van in 2017: 14,4 miljoen en2018: 13,1 miljoen naar 14,6
miljoen in 2020.
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De uitvoering van het personeelsplan 2019 vertoont op het einde van het
      jaar 2019 een verschil van 23,64 VTE in minus t.o.v. vooropgestelde cijfers. 
      De personeelskosten bleven bijna 500000 € onder de verwachte uitgaven 
      (15.510.141€ i.p.v. 15.010.635€).

De Prefiguratie van de Begroting 2021 wordt gunstig geadviseerd

 Het Beheerscomité keurt  ook  3 overheidsopdrachten goed : 275836 € voor electriciteitswerken in
LEOPOLDSBURG  alsook 284349,63€ voor isolatiewerken in DURAS en BRUSTEM en tenslotte
330000€ voor informatica-investeringen over 4 jaar.

Een 2de wijziging aan de begroting 2020 wordt goedgekeurd . Door de CORONA situatie (vooral in de
sector Vakanties) is er een variatie in de budgettaire ontvangsten van: - 1,655811 € ( Exploitatie : -
1,658561 € - Patrimonium + 2,750 €) . In dezelfde context is er verschil in de budgettaire uitgaven van -
1,139050 € (Exploitatie : - 889050 € -Patrimonium : - 250000 €)

      
      07 mei 2020

     17 september 2020



De initiële Begroting 2021 wordt eenparig goedgekeurd op 20 september 2020. Het
bedrijfsresultaat (+5559 €) is verwacht in 2021 in evenwicht te zijn. Deze situatie wordt in 2022-
2025 gehandhaafd. Het begrotingsresultaat (+77764) zou ook in 2021 in evenwicht moeten zijn,
ondanks de grote investeringen in onroerend goed en dankzij de verkoop van onroerend goed. 

Het Beheerscomité neemt akte van vertragingen in de nieuwbouw van 40 woningen te EVERE
door de CORONA situatie.

 

 

 
 

 De voorzitter verwelkomt dhr. Walter VAN DEN BROECK (CVC) die Mevr. Hilde DE LEEUW 

Majoor Yves VAN DEN BROECK wordt vervangen door LtKol Valéry DESAEDELEER  als nieuwe
afgevaardigde van het Kabinet CHOD.

De nieuwe Administrateur-generaal, Mevr. Aline DEWORME wordt voorgesteld.

Het personeelsplan 2021 wordt goedgekeurd. De totale kost van dit PP 2021 bedraagt 

Het Beheerscomité wordt ook geïnformeerd over een stappenplan voor goedkeuring van een nieuwe
Beheersovereenkomst en Strategisch Plan .

De afwerking van het OASIS wooncomplex wordt nu voorzien tegen 1 juli 2021.

      26 november 2020

 

       (overleden)  vervangt. Mevr. Patricia RAITI wordt vervangen door dhr. Boris MORENVILLE (VSOA). 

15,921,952€. Het actieplan zou 1,111287 € kosten voor o.m. tien voltijdse aanwervingen alsook 4
statutarisaties zodat einde 2021 CDSCA 239,20 voltijdse eenheden zal tellen.


