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Rekeningen 2007 van Gemeenschapsinstelling De Kempen, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 3 mei 2007, kenmerk
FB/CenAcc 2224014

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 8 juni 1994 betreffende het financiële
en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Bijzondere Jeugdbijstand “De Zande” en “De Kempen”.
De DAB De Kempen heeft zijn rekeningen 2007 opgesteld overeenkomstig 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
opmerking.
Artikel 6 van het bovenvermeld besluit bepaalt dat het begrotingsontwerp van de
DAB ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor bijstand aan personen, en toegevoegd aan het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 7 voegt er aan toe
dat de begroting is goedgekeurd door afkondiging van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is niet gebeurd voor
de begroting van de rekeningen 2007: de begrotingscijfers van de uitvoeringsrekening missen dan ook een grondslag in de begroting.
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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.
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