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Autonoom Gemeentebedrijf - Jaarrekening 2020 - 2.0792.073.522

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; de heer Eric Verbist, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid;
de heer Luc Van den Bulck, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Eddy Gorris, raadslid;
de heer Wim Van den Bruel, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid; mevrouw Bernadette De
Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien, raadslid; de heer Willy
Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van Noten, raadslid; de heer
Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw Karen Michiels, raadslid;
mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans,
raadslid; de heer Thomas Van Hoof, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de heer Theo Van
Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Afwezig
de heer Sven Lambrechts, raadslid

Verontschuldigd
de heer Nand Blauwens, raadslid; de heer Tim Teurfs, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) maakt een jaarrekening op volgens de BBC-regelgeving. De
vaststelling en de goedkeuring van die BBC-jaarrekening verloopt volgens artikel 243 van het
decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), dat bepaalt dat:
 de vaststelling van de BBC-jaarrekening een bevoegdheid is van de raad van bestuur
 de gemeenteraad een advies moet uitbrengen over die jaarrekening, behalve als de
voltallige gemeenteraad ook de raad van bestuur van het AGB vormt
 de goedkeuring van de BBC-jaarrekening een bevoegdheid is van de toezichthoudende
overheid.
Het AGB moet ook een jaarrekening opstellen volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV). Volgens dat wetboek behoort de goedkeuring van die jaarrekening tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad de algemene
vergadering.
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Na de goedkeuring van de rekeningen beslist de gemeenteraad over de kwijting aan de bestuurders
(artikel 235, §4 van het DLB).
Argumentatie
De jaarrekening van 2020 werd vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB op 24 juni 2020.
Extern nazicht en omzetting van de BBC-jaarrekening naar een jaarrekening overeenkomstig het
WVV ter neerlegging bij de Nationale Bank van België gebeurde door Q&A Consultants.
Juridische grond
Artikelen 231 tot en met 244 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende het
autonoom gemeentebedrijf
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 243 §2 van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad brengt advies uit bij de
jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om
alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur.
Conform artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoort de goedkeuring
van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de
gemeenteraad de algemene vergadering.
Artikel 235 §4 van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad beslist jaarlijks over de aan de
bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen.

Stemming op het besluit
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 24 stem(men) voor: Willy Anthonis; Hilde Cools; Carl De Bie; Bernadette De Cat; Jan De Haes;
Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Nathalie Heremans; Elke Laureys; Karen Michiels; Jan
Moons; Bart Van Asten; Michel Van Dyck; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Wim Van den Bruel;
Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah
Wouters
- 5 stem(men) tegen: Jan Baestaens; Tamara Ceuppens; Frans Poortmans; Theo Van Thielen; Luc
Van den Bulck
- 3 onthouding(en): Sebastiaan Marien; Marcel Van Hoof; Thomas Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voorgelegde algemene jaarrekening 2020 van het autonoom
gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg goed, afsluitend met:
 een balanstotaal van 37.051.763 euro
 een batig resultaat voor toewijzing van 292.127 euro
 een toewijzing van het batig resultaat aan:
o wettelijke reserve: 29.121,73 euro
o beschikbare reserve: 263.005,53 euro
 een eigen vermogen na toewijzing van het resultaat van 8.952.818 euro.
Artikel 2
De gemeenteraad brengt positief advies uit bij de voorgelegde BBC-jaarrekening 2020 van het
autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg met de volgende resultaten:
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Exploitatiebudget
* Uitgaven

2.198.118 euro

* Ontvangsten

3.099.105 euro

900.987 euro

Investeringsbudget
* Uitgaven

682.597 euro

* Ontvangsten

309.647 euro

-372.949 euro

Financiering
* Uitgaven
* Ontvangsten

1.081.391 euro
684.327 euro

Budgettair resultaat
boekjaar
Beschikbaar budgettair
resultaat

-397.064 euro
130.974 euro
6.435.699 euro

Artikel 3
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf voor wat
betreft de verrichtingen zoals omschreven in de jaarrekeningen 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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