Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 6 september 2004
Aanwezig : De Heer K. Cal lens, Burgemeester-Voorzitter
Mevr. en de Heren Houthoofd L.. Demuynck G.. Deceuninck C. en Soenens K. Schepenen
Mevr. en de Heren Dernan P., Wallays M.. Cuvelier M., Vanacker L.. Steen E.. Farrazijn W..
Deceuninck J.. Verhelle M., Lepla M.. Neyrinck H., Vandewaetere C.. Vanantwerpen A.. Goethals
V.. Verhelle K.. Espeel C. en Debusschere R.: raadsleden:
en Pillaert D.. secretaris.

Punt 10: Goedkeuren oprichting autonoom gemeentebedrijf en goedkeuren
statuten
De Raad,
Gelet op de Gemeentewet. inzonderheid art. 117. art 263bis;
Gelet op het K.B. van 9 maart 1999 tot wijziging en aanvulling van het K.B. van 10 april
1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de
gemeenteraad een autonoom gemeentebedrij f met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling,
administratief toezicht op de gemeenten

voor

het Vlaamse Gewest, van het

Gelet op decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest. van het administratief toezicht op de
gemeenten;
Gelet op de omzendbrief BA-2002/1 2 van 27 september 2002 betreffende het administratief
toezicht op de gemeenten en politiezones:
Overwegende dat de gemeente een volwaardige infrastructuur gericht op de publieke sector
uitgebouwd heeft;
Overwegende dat de gemeente ook andere bouwprojecten in dat kader wenst te realiseren;
Overwegende dat het beheer van deze infrastructuur vele taken met zich meebrengt die door
een autonoom gemeentebedrijf sneller en efficiënter kunnen gerealiseerd worden binnen haar
statutaire doelstellingen:
Overwegende dat een autonoom gemeentebedrijf onderworpen is aan de bedrijfsboekhouding
en een BTW-plichtige rechtspersoon is, die op soepele wijze op nieuwe fiscale en financiële
trends kan inspelen, die een financieel voordeel kunnen opleveren die het gemeentebestuur
zelf niet kan realiseren;
Overwegende dat dit autonoom gerneentebedrijf als doel heeft een deel van het onroerend
goed van de gemeente optimaal te beheren;
Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf zal instaan voor de exploitatie van diverse
gemeentelijke gebouwen;
Gelet op het beleidsplan en financieel plan autonoom gemeentebedrijf “Publiek Domein
Ardooie”;
Gelet op het ontwerp van statuten voor het autonoom gemeentebedrijf “Publiek Domein
Ardooie” zoals vastgesteld in bijlage;

Gehoord de Burgemeester

zijn

verslag;

Beslist: l4ja stemmen en 7 onthoudingen
Art.1 : De oprichting van het “Autonoom Gemeentebedrijf Publiek Domein Ardooie” wordt
goedgekeurd.
Art.2 : De statuten van het “Autonoom Gerneentebedrijf Publiek Domein Ardooie” en het
beleidsplan worden goedgekeurd en in bijlage aan dit besluit toegevoegd.
Art.3 : Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie voor
advies en aan de heer Minister van Binnenlandse Aangelegenheden ter goedkeuring.
Art.4

: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling
van deze beslissing.
Namens de gemeenteraad

De secretaris
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de burgemeester
K. Callens (get.)

Voor eensluidend afschrift.
Afgeleverd op 07 september 2004
De secretari
D. Pilh

de burgemeester
K. Callens
çzSTUU,

