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Rekeningen 2007 van het Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV), dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 15 mei 2008, kenmerk FB/CenAcc/2224021

Mijnheer de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft beëindigd. Die
controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 september 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met
afzonderlijk beheer “Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector”.
CICOV heeft zijn rekeningen 2007 opgesteld overeenkomstig het bovenvermeld besluit van de
Vlaamse Regering.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere controle
van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
In de uitvoeringsrekening 2007 overschreed de DAB CICOV de ordonnanceringskredieten, zowel voor
de werkingskosten als voor de kapitaaluitgaven. Het totaal van de uitgaven blijft evenwel onder het
totaal van de ordonnanceringskredieten. Toch wenst het Rekenhof te wijzen op een zo nauwkeurig
mogelijke kredietinschatting van alle rubrieken.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in artikel 5bis,
derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
en naar de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waaronder
CICOV ressorteert.
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