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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van 21 juni 2021

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Karel Lavigne, Evi 
Appeltans, Merja Stiers, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo 
Knaepen, Raadsleden

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen

Sofie De Waele, Raadslid

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Michel Laenen, Raadslid

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Jaarrekening en jaarverslag 2020 Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad

Inhoudelijke motivering
Gelet op de overdracht door de stad aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad van de publieke delen van 
de sporthal dd. 26 september 2013;
Gelet dat sindsdien het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad instaat voor de exploitatie van de stedelijke 
sporthal, gelegen te 3540 Herk-de-Stad, Ursulinenstraat 1;
Gelet dat sinds het boekjaar 2019 de aanstelling van een bedrijfsrevisor niet langer vereist is;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2020 (zowel cfr. decreet lokaal bestuur (BBC) als cfr. wetboek van 
vennootschappen (NBB)) en jaarverslag 2020, documenten die integraal deel uitmaken van deze beslissing;
Gelet dat er qua goedkeuring een andere procedure van toepassing is voor de jaarrekening cfr decreet lokaal 
bestuur en de jaarrekening cfr wetboek vennootschappen:
1. Het Decreet lokaal bestuur regelt enkel en alleen de procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van de 
BBC-jaarrekening:

 De vaststelling van de BBC-jaarrekening is een bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 243, §1);
 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.
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn 
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;

 De goedkeuring van de BBC-jaarrekening is de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid (artikel 
243, §3).

2. De procedure voor de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen is niet gelijklopend met die voor 
de BBC-jaarrekening. Artikel 92 van het wetboek vennootschappen bepaalt immers dat de bestuurders deze 
jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Aangezien de 
gemeenteraad voor een AGB als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de, door de raad van 
bestuur opgemaakte (vastgestelde), jaarrekening vennootschappen goedkeuren.
 

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing van 5 juli 2010 houdende de goedkeuring van de statuten en van de oprichting van het 
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Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie van het genoemde ministerieel besluit in het Belgisch 
staatsblad van 16 november 2010;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2011 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op 13 april 2011;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende de wijziging van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad;

Financiële impact
Gelet op een gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat van 363.795 euro;
Gelet op de autofinancieringsmarge van 775.638 euro;
Gelet dat het overschot van het boekjaar 2020 799.612 euro bedraagt:
Gelet dat het netto-actief 638.563 euro bedraagt;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1
De jaarrekening 2020, cfr. decreet lokaal bestuur, met een gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat 
van 363.795 euro en een autofinancieringsmarge van 775.638 euro wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2.
De jaarrekening 2020, cfr. wetboek van vennootschappen, wordt goedgekeurd met een overschot van het boekjaar 
2020 van 799.612 euro en een netto-actief van 638.563 euro.
Het jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd.
Artikel 3. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- Dienst financiën;
- De voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad.
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Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Lore Michiels
Voorzitter

#$ondertekening1$# #$ondertekening2$#



3

#$stempel$#

 


		2021-06-23T10:13:43+0200
	HERK-DE-STAD
	Bart Bastijns (Signature)
	Waarnemend algemeen directeur


		2021-06-23T16:48:49+0200
	HERK-DE-STAD
	Lore Michiels (Signature)
	voorzitter GR




