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Jaarrekening 2020 - vaststelling - 2.079.2.073.522

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl Verelst, ondervoorzitter; de heer Marino Buts, bestuurder; mevrouw Ann Van den
Meutter, bestuurder; mevrouw Nathalie Heremans, bestuurder; de heer Sven Lambrechts,
bestuurder; mevrouw Brigitte Van de Heyning, bestuurder; mevrouw Sarah Wouters, bestuurder; de
heer Geert Du Pont, bestuurder; de heer Hans Welters, secretaris

Zijn eveneens aanwezig
de heer Willy Anthonis, voorzitter directiecomité; de heer Patrick Wijns, directielid; de heer
Joachim Van der Auwera, directielid; mevrouw Kim Ceulemans, adviserend

Afwezig
de heer Kurt Vets, bestuurder; de heer Tim Teurfs, bestuurder; de heer Luc Van den Bulck,
bestuurder

Verontschuldigd
mevrouw Katleen Vantyghem, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur moet zich volgens artikel 243 § 1 van het decreet Lokaal Bestuur uitspreken
over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft.
Argumentatie
Het ontwerp van de jaarrekening wordt voorgelegd.
Extern nazicht en omzetting van de BBC-jaarrekening naar een jaarrekening overeenkomstig het
wetboek van vennootschappen ter neerlegging bij de Nationale Bank van België gebeurt 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)
De gemeente en het AGB hebben op 16 december 2013 een algemene beheersovereenkomst
afgesloten.
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De gemeente en het AGB hebben op 16 december 2013 een beheersovereenkomst afgesloten in
verband met de voorwaarden van exploitatie van alle gemeentelijke sportinfrastructuur.
De gemeente en het AGB hebben op 16 december 2013 een beheersovereenkomst afgesloten in
verband met de voorwaarden van exploitatie van het cultuurcentrum en andere culturele
infrastructuur in de gemeente.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Stemming op het besluit
2021_RVB_AGB_00009 - 2.079.2.073.522 - Jaarrekening 2020 - vaststelling
Goedgekeurd door de raad van bestuur agb met
- 7 stem(men) voor: Marino Buts; Nathalie Heremans; Sven Lambrechts; Brigitte Van de Heyning;
Ann Van den Meutter; Carl Verelst; Sarah Wouters
- 1 onthouding(en): Geert Du Pont

Besluit
Artikel 1
De raad van bestuur besluit de voorgelegde algemene jaarrekening 2020 vast te stellen en legt deze
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad, 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 raad van bestuur stelt de voorgelegde BBC-jaarrekening 2020 vast en legt deze ter advies voor
aan de gemeenteraad met de volgende resultaten:
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
Budgettair resultaat boekjaar

1.081.391 euro
684.327 euro

-397.064 euro
130.974 euro

Heist-op-den-Berg - Raad van Bestuur AGB van 24 juni 2021 - 2021_RVB_AGB_00009 - Jaarrekening 2020 vaststelling
2/3

Beschikbaar budgettair resultaat

6.435.699 euro

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad van Bestuur AGB
Secretaris AGB
(get.) Hans Welters

Ondervoorzitter raad van bestuur AGB
(get.) Carl Verelst

Voor eensluidend afschrift

Secretaris AGB
Hans Welters

Ondervoorzitter raad van bestuur AGB
Carl Verelst
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