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AGB vaststelt.

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel232

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 3-0 l -2009

betreffende goedkeuren ían de redàctie van het verslag van het schepencollege

betreffende de keuze voor een AGB'

Het gemeentebestuur wenst voor het beheer van de sporthal gebruik te maken van

de mogelijkheden die het gemeentedecreet biedt om met een Autonoom

Gemeàntebedrijf te *e.kei. Om dit te kunnen doen dient het schepencollege een

verslag voor teleggen aan de gemeenteraad met een evaluatie van de voor- en

nadelá uurun"rr.hillende beheersvorÍnen voor de sporthal'

De gemeenteraad dient op basis van dit verslag te beslissen of zlj al dan niet een

,' AGB willen oPrichten.
DeoprichtingvaneenAGBisgebeurdalsdegemeenteraaddestatutenvanhet

fl

cD&v waagt waarom ook niet-gemeenteraadsleden kunnen toetreden tot de raad

van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf'

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een wije keuze is en

ruimere opties biedt.

De gemeàteraadszitting wordt door de voorzitter geschorst voor vijf minuten'

- De gemeenteraadszitting wordt hervat door de voorzitter'

CD&V staat er op dat enkel genieenteraadsleden kunnen toetreden tot de raad van

bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf'

- Het college van burgemeester en schepenen stemt hiermee in'

CD&V áagt om verduidelijking van artikel l3 van de statuten van het Autonoom

Gemeentebedrij f bereffende belangenconfl icten'

Het college van burgemeester en rÀ"p".r"n verwijst naar de verplichtingen in het

Gemeentedecreet.

Met 23 ja-stemmen

#*noom Gemeentebedrijf (AGB) Assenede wordt opgericht op basis van het verslag van het

college van burgemeester en r"h"p"n"r, dd. l3-01-2009 betreffende de keuze voor een AGB'

Artikel2
De staruten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit

gevoegd, worden vastgesteld.

Artikel3
Af*htift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid:

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Ter attentie van de heer Marc Verhulst

Boudewijnlaan 30, bus 70

1000 Brussel

Het bedrijf is onderworPen aan de artikelen 263quater,263novies en 263decies van de nieuwe gemeentewet,

aan de artikelen 225 tot en met 234,235 (uitgezonderd de bepalingen over de externe auditcommissie), 236 tot

en met 239,241 en242,243,eerste lid, derde zin en het tweede tot en met het vierde tid,244, en 248 tot en met

261 vanhet Gemeentedecreet van l5 juli 2005' aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten' en aan
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deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.



ilrE

li -:l

HOOFDSTUK I: NAAM - ZETEL _ DOEL - DUUR
Artikel I Vorm en naam.
Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede.
Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzakehet goedkeuringstoezicht verkrijgt het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede rechtspersoonlijkheid op de datum van de oprichtingsbeslissing door de
gemeenteraad in zitting van 29-0 l-2009.
Art. 2 Zetel
De zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede is gevestigd op Kasteelstr aat 3,9960 Assenede.
ArL 3 Doel - bevoegdheden
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft de exploitatie van sport-, cultuur- en zaalinfrastructuren tot doel.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede beschikt over de bevoegdheid wij te beslissen, binnen de grenzen van
haar doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van de lichamelijke en onlichamel-ijke
goederen, over de vestiging ofde opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering
van dergelijke beslissingen en over hun financieringen.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede kan, om deze doelstellingen te realiseren, alle handelingen stellen, zo
onder meer het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke rechten, de bouw, àe renovatie,
de verbouwing, het verhuren ofde financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de
verhuur, de financieringqhuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerenàe goederen. 

-

Het Autonoom GemeentebedriJf Assenede kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering,
zakelijke rechten vestigen op openbare domeingoederen voor zover die rechten niet kennelijk onverenigÉar zijn
met de bestemming van die goederen.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin
laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in haar opdrachten. De oprichting, deelname of
vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaaid in de
beheersovereenkomst.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam
en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking vaÁ zijn
doelstellingen.
Art.4 Duur
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: STRUCT{.IUR
Art. 5 Structuur
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede wordt beheerd door een Directiecomité en een Raad van Bestuur.
AFDELINc I - DE RAAD VAN BESTUUR
Art. 6 Sqmenstelline Raqd van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit I I leden, die door de gemeenteraad worden benoemd. Ten hoogste twee derde
van de leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht. Elke fractie kan minstens één lid van de Raad
van Bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de Raad van
Bestuur. Voor het bepalen van een politieke fractie wordt gekeken naar de laatsie verkiezing. Het
gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Indien de
gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijióeid voor de fracties die
vertegenwootdigd ziin in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de
Raad van Bestuur voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de
gemeenteraad is samengesteld.
Enkel gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van Bestuur toetreden.
Art. 7 Bestuurders
De gemeenteraadsleden waarvan het mandaat een einde neemt, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te
zijnn het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede en haar filialen.
Door de gemeenteraad wordt, op voordracht van de politieke fractie waaíoe het uittredend lid behoorde, een
vervanger benoemd.
Art. 8 Bestuurders - termijn en einde mandaat
Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval worden de mandaten in
de verschillende organen van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede of haar filàlen beëindigd op de eerste
vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.
De gemeenteraad kan ten^allen trjde, eigenmachtig en soeverein een bestuurder ontslaan, zonder enige
vergoeding te voorzien ofte betalen.
Een lid van de Raad van Bestuur kan zijn mandaat opzeggendoor kennisgeving via aangetekend schrijven aan
de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het ontslagne*áa tia daardoor zelf een
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aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt hij zijnmandaat tot deeerstvolgende gemeenteraad die volgt op, a" t"*irg""inïitoJi uun-".r.elijke schade wordt bedoeld een
fiïil]* 

te herstellen ernstig nadeeláatie u"ra"r" iit'o;;;;;, het maniaatàooJ"t u"t otten rid onmogerijk
Indien de Raad van Bestuur beslist dat het ontslagnemend lid een uulT:rtrr:te schade zou lijden indien hij zijnmandaat zouverderzetten tot de eerstvolgende gáreent"*"a, 

""-riet de Raád r"ii"r".r"pig in de vacature tolde eerstvolgende gemeenteraad die volgi op de kennisgeving.Bij overlijden' kennelijk onvennogen' áiuirr".".ri"r'"ïi"i*"urnverkraring van een rid van de Raad vanBestuur' eindigt diens mandaut 
"nïun 

ae Ruaa uun s"rtuur;ooiropig zelf voorzienin de Vacature tot degemeenteraad de definitieve benoeming doet.
@oedtng
ifnX'Ë*'JJf.nR;::5:H:;;f reaen van de Raad van Bestuur. Evenruere presenriegerden

Art. I0 Voorzitterschap
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van

Ff:'iïf;:i:fJi,HlJ"Ë,*,:g,ï*Ëá*" ïrïn".,,oo,,itt", *o,ai".,i,"",",aris verkozen die

De Raad van Bestuur *otat uiJ"ilgffia aoor ae voorzitter of door vier bestuurders telkens de berangen vanhet Autonoom Gemeentebedri;f aieneáe het veÍeisen, -"", i* -i"ste 2 maal per boekjaar.De oproepingen vermelden plaats, d;;, uur en agenda van de vergadering 
"n 

','ora"n-i*inste vijf werkdagenvoor de vergadering per briéf, fax of op 
"Ln 

und"."ï.r,ritar;t" *r: ze verzonden.
!!t. !, Beraqdslagi uvrurrrv'JÁE wr

De Raad van Bestuur beraadslaagt op de zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede.De Raad van Bestuur wordt voorierir"n áoo, de voorzitter. ilJ; de voorzitter verhinderd is, wordt de Raadvan Bestuur voorgezeten door eei bestuurde, die door d"',ro;;;it; daaÍoe werd aangeduid. Indien geen
;:i:i,ï#:" 

voorzirter werd aangeduid zatd" i; È;ft;;;;;;;;*"rige bestuurder de Raad van Bestuur

*t":t"ïi:"t:fif );:|" 
bijeenroeping kan niet worden betwisr ars aue besruurders aanwezigorregermarig

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijnledenaanwezig is.Indien dit quorum niet bereikt *oidt, ff""::::,y: R;;ii;;;;."epen worden mer dezerfcle agenda. Die zargeldig beraadslagen en beslissen indien tànminste twee bestuurd eÁ aanwezig zijn.overpunten die niet op de agenda r""ia"nl".-eld, kan d" R;;; Bestuur slechts geldig beraadslagen mitsakkoord van twee derden vaide uun*"rig".remgerechtigde leden.De besluiten van de Raad van Bestuur;;;;en bi.l meerdeïheàrruoa" uitgebrachte steÍnmen genomen. Blancoen ongeldige sremmen worden niet bij de uitgebàchr" ,i"rrr_"o!*"fa.

ii;li:"#;:ïi:'":ffi1iff* 
i' á;;ï;;;;;;;Ë;ÏiJil,urr"'"nd; 

bij geheime sremming evenwer
Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur het vereiste quorumom geldig te beraadslagen is bereikt en

' één of meer besruurders.àch onthouJá, ;l;;;;;;;Ë;Ëï:ïfne"r,"o'ni"trworden 
de besruiten geldiggenomen biJ meerderheid van de overige aanwezigeof veÍtegenwoordigde bestuurders.Elke bestuurder heeft één stem.

Een bestuurder kan zich enkel door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op de vergadering van deRaad van Bestuur' Elke bestuurd.t k- rl;;;;s één volmach; k"i;;; ,". vertegenwoordiging van een andere
2ï*Ëf:;er::;:;iÏ*'tng' Deze 

""i-""r', wordr gevoega aan ae norulen van de veigaàering.
Een bestuurder die' rechtstreeks ofonrechtstreeks, een belang van vennogensrechtelijke aard heeft dat strijdig ismet een beslissing of een verrichting die tot áe bevoegarr"iaïar áeËuud .,run Bestuur behoort, moet ditmeedelen aan de andere bestuurders-vó0.àL nuua ,ruig"rtoui;en uàstuit neemt. Zijn verklaring alsook derechtvaardigingsgronden betreffende r,"i rrooào"*d rrrtjdd;;;;;ïoeten worden opgenomen in de notulenvan de Raad van Bestuur die de beslissing;o"t nemen. De bestuuider moet tevens de commissarissen van hetAutonoom Gemeentebedrijf Assenede opïíoog," brengen.Men wordt veronderstefd.ti"h.i".""n b"Àó;"";flict te 6evinden wanneer men bij de besluitvorming hetzij eenpersoonliik belang heeft' hetzij als gelastigie err"rrul. *u*"", á" 

"ctgenoot 
of broed- of aanverwanten tot enmet de vierde graad een persoonlijÈen ,"Jt trt.""ts belang hebben. 

gcnoot or bloed- ofaan
rnzake voordrachten vankandidaien, u"no"iing"n tot beàiening;n *o.dt men verondersteld een belang tehebben indien het bloed- of aanverwani"" i"l"n tot en meiàe iï""ià g.uua.Met het oog op de publicatie ervan in d;;;"g waarin zij rekenffi geven van hun bereid, omschrijft deRaad van Bestuur in de notulen de aard r";;;; di;;;;:ffi;':"aïr!" besrissing of verrichiing en
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verantwoordt het genomen besluit. Ook de verÍnogensrechtelijke gevolgen ervan voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag zelf moeten de voornoemde
notulen in hun geheel worden opgenomen.
Het in artikel 143 van het wetboek van vennóotschappen (oud artikel 65 van de gecoórdineerde wetten op de

handelsvennootschappen) bedoelde controleverslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving
bevatten van de verÍnogensrechtelijke gevolgen voor het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede van de besluiten
van de Raad van Bestuur, ten aarlzien waaryan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

De bestuurders zijn persoonlijk en hoofclelijk aansprakelijk voor de schade geleden door het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben
plaatsgevonden met inachtneming van dit artikel, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan één van hen

een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die
hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die
beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De in het eerste lid bedoelde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur
betrekking hebben op de gebruikelijke venichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de

zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Onverminderd het bovenstaande, mag een bestuurder niet aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over
aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of
waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks
belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om
de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing vandeze bepaling
worden personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld.

'Een 
bestuurder mag ook niet rechtstreels of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het Autonoom

Gemeentebedrij f Assenede.
Het is niet toegelaten dat een bestuurder rechtstreeks ofonrechtstreeks als advocaat ofnotaris tegen betaling
werkzaamis in geschillen ten behoeve van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede of ten behoeve van een
personeelslid van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. Dit verbond geldt met name ook ten aarzien van de

personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking ofop hetzelfde kantooradres als de
bestuurder werken.
Ten slotte is het niet toegelaten dat een bestuurder rechtstreeks ofonrechtstreeks als advocaat ofnotaris
werkzaam is in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het Autonoom Gemeentebedrijf of ten behoeve van
een personeelslid van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede aangaande beslissingen in verband met de
tewerkstelling binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van
de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de
bestuurder werken.
Art. I4 Notulen
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris worden
opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register
opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede onder de
verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De notulen worden ook
ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente.
De afschriften ofuittreksels, in rechte ofanderszins voor te leggen, worden door de voorzitter en de secretaris
ondertekend ofdoor twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
ArL I5 Bevoegdheden van de Rq.ad van Bestuur
15.1. Algemeen

De Raad van Bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van
het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede te verwezenlijken.
De Raad van Bestuur controleert het directieqomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede.
De Raad van Bestuur kan het verstrekken van bijzondere diensten bij wijze van concessie van openbare dienst
toekennen, opdragen ofoverlaten aan andere publiek- ofprivaatrechtelijke ondernemingen.
Telkens indien de gemeenteraad van Assenede hem daartoe verzoekt, brengt de Raad van Bestuur verslag uit
over alle of sommige activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. Er wordt minstens voorzien in
een jaarlijkse evaluatie. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de

gemeenteraad.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de
gemeenteraad een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst
sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de
gemeenteraad zich binnen de drie maanden uitspreekt.
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De Raad van Bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten haar werking nader naar modaliteiten te

regelen in een reglement van inwéndige orde.

15.2. Overeenkomsten
ne Raad van Bestuur kan èveneens met de gemeente Assenede of met derden, natuurlijke of rechtspersonen,

dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de

gemeente Assenede of voormelde derden wordt toeveÍrouwd.
I 5. 3. Beheersovereenkomst
1*" de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede wordt na onderhandelen een

beheersoveieenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente

vertegenwoordigd door het collegè van burgemeester en schepenen en het Autonoom Gemeentebedrijf door de

raad ian bestuui. De beheersovereenkomst, eveneens elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan,

wordt verzonden aan de Vlaamse Regering enter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende

gemeente en van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede

be beheersovereenkomst regelt minstens de aangelegenheden voorzien in artikel 235,52 van het

Gemeentedecreet. Het betreft de volgende aangelegenheden:

- de concretisering van de wijze waarop het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede haar taken moet

vervullen en van de doelstellingen ervan;

- de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het

Autonoom Gemeentebedrij f Assenede ;

- binnen de perken e{r overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering,

het eventuele presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van

het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede worden toegekend;

- de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven of
aangewend;

- de wijze waarop de eventuele tarieven voor de geleverde prestaties door de Raad van Bestuur

vastgesteld en berekend worden;
- de gedragsregels inzake dienstverlening door het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede;

- de voorwaarden waaronder het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede andere personen kan oprichten,

erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
- de informatievertrekking door het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede aan de gemeente Assenede;

- de rapportering door het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede aan de gemeente Assenede op basis van

beleids- en beheersrelevante indicatoren en kerngetallen;
- de wijze waarop het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede zalvoorzien in een systeem van interne

contràle, de wljze waarop de externe auditcommissie bij het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede de

audittaken uitoefent die haar overeenkomstig artikel 265 vanhet Gemeentedecreet zijn opgedragen en

de wijze van rapportering van de externe auditcommissie aan de gemeenteraad;

- de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de

beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering

van de beheersovereenkomst;
- de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd,

gewijzigd, geschorst en ontbonden
Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de

beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige

vernieuwing van de gemeenteraad.

I 5. 4. B evoegdheidsdelegatie
De Raad van Bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité. Dit kan

echter niet voor:
- het beslissen over de oprichting, deelneming of vertegenwoordiging in andere rechtspersonen;

- het sluiten van dienstvedeningsovereenkomsten;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de Raad van Bestuur;
- het beslissen over personeel;

- het opstellen van een ondernemingsplan, activiteitenverslag, de jaarrekening en het financieel plan;

- tariefregeling;
- het opstellen van het budget.

I 5. 5. Statutenwijzigíns
Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad

van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als

de oprichtingsbeslissing en de statuten neergelegd en bekendgemaakt. Een volledig gecoórdineerde tekst van de

statuten wordt ter inzage neergelegd op het secretariaatvande oprichtende gemeente en van het Autonoom

Gemeentebedrij f Assenede.
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Art. I 6 Áansprakeli-ikheid
O" U"rtuuoaèrs zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het Autonoom Gemeentebedrijf

Assenede.
De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordetijk voor de vervulling van de hun

opgedragen taak èn aansprakelijk zindeihoofaefijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van

hun bestuur.
Zíj zijn,hetzij jegens het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede ,hetzíjjegens derden, hoofdelijk aansprakelijk '

voor alle schade die het gevolg is van de overtreding van de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet,

het wetboek van vennootschappen en de statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zlj geendeel hebben gehad, worden zíj vandie aansprakelijkheid

slechts ontheven indien hun gJen schuld kan wórden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij

de gemeenteraad binnen een maand nadat zíj er kennis van hebben gekregen'

faartijts beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de

reken"ingen. Oie kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het Autonoom Gemeentebedrijf

Assenede niet wordt y"iborg"n door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering

betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Apnslnc 2 - HEr DnrcrlEcounÉ
Art. l7 Statuut van de leden van het directiecomité

Het Directieco-ité b".t*t uit.rijf leden aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hemieuwbare termijn

van zes jaar.

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van

de leden van het Directiecomité een einde op de eàrste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de

installatie van de gemeenteraad.

Het Directiecomité kiest onder zijn leden een voorzitter. H1j zit het Directiecomité voor. In geval van staking van

stemmen is zijn stem doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen'

De Raad van Bestuur Ueno"mÉn ontslaat de leden van het Directiecomité. De leden van het Directiecomité

kunnen slechts worden ontslagen bij besluit van twee derde van de leden van de Raad van Bestuur'

Het mandaat van lid van het Directiecomité neemt in elk geval een einde op de eerste vergadering van de Raad

van Bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Art. I8 Dageliiks bestuur
Het Directiecomité is belast met het dagelijks besfuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur

en met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur'

Het Directiecomité breigt geregeld, en ónminste naar aanleiding van elke Raad van Bestuur, verslag uit van

haar bestuur en activiteiten aan voorÍnelde Raad'

Een presentiegeld kan worden toegekend aan de leden van het Directiecomité. Eventuele presentiegelden worden

vastgelegd in de beheersovereenkomst'
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het Directiecomité voorgezeten door een bestuurder die door de

voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorziÍter zal de

in leeftijd oudste aanwezíge bestuurder de vergadering voorzitten'

De besluiten van het DireJtieoomité worden gèno^e.t bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en

ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebiachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de

stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. I 9 Aansprqkeliikheid
D" -"tp*k"ttjkhrdsregeling voor de leden van de Raad van Bestuur is, mutatis mutandis, tevens van

toepassing op de leden van het Directiecomité.
HOOFDSTUK III: CONTROLE
Afdeling I: BestuurlUk toezicht
Art. 20 Bestuurliik toezicht
Het Autonoom GemeentËbedrijf Assenede valt onder het bestuurlijk toezicht zoals bepaald in de artikelen 248

tot en met 264 van het Gemeentedecreet.

AÍileling II: Toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen door het Colleee van commissarissen

Art. 2l Colleqe van commissarissen
H"t to"ri"tti op A" n.run"let" to"rrotra en op de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een college van drie

commissarissen die door de gemeenteraad woráen gekgzen buiten de raad van bestuur en waarvan tenminste één

lid is van het instituut van bárijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van

commissarissen allen lid van de gemeenteraad.

De bezoldiging van de commissaris-revisor bestaat uit een vast bedrag vastgesteld overeenkomstig de

desbetreffeide bepaling van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur legt bij aanvang van de

opdracht een bezóldigiíg vast. De bezoldiging bestaat in eén vast bedrag dat niet kan worden gewijzigd dan met

instemming van de paftijln. Het mandaat van de commissarissen-gemeenteraadsleden is onbezoldigd'
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De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar' Op straffe van

schadevergoeding kan de commissariro"uir* tiii"r*r:íáparachi alleen om wettige redenen door de

gemeenteraad *o.a".à'i rrïr"n, mits eerbiedj;Ë;;;á" procedure tescbre"en in artikel 136 van het Wetboek

van vennootschappen' 
i Gemeentebedrijf Assenede aansprakelijk voor de tekortkomingen

il;ïffiàïlï;::XlË';f i:.Ï:ftïï:iÏA';;;,.r"c."':hetAutonàomGemeentóedrijrAssenede
als jegens derden, f,""ïA"fi.il aansprakellk.,ro- ltËr"naa" a'iJh"t gevolg is van overtreding van de bepalingen

van het Wetboek "ur;;;;ir"ttàpp* 
áf ',ru" deze statuten 'Tenaanzíenvan de overtredingen waaraan z\ geaï

deel hebben gehad, worden zij vanai" uunrprïtlliirureii stechts onttr-even wanneer zij aantonen dat zij hun taak

naar behoren hebben vervuld en zij die *"n*i.Ë"ïí"uu"" aangeklaagd bij het directiecomité en' in

voorkomend geval, indien daar geen passend gevo-lg werd gegeven' op i" "titt" 
daaropvolgende vergadering

van de Raad van Bestuur nadat fii 
"tÏ"nttis 

van hebben gekregen'

,jk,.""lo1ben1rktrechtvancontroleoveralleverrichtingen
.vanhetbedrijf.Z|jmogenterplaatseinzage""'."''".deboeken,debriefwisseling,denotuleninhetalgemeen

van alle geschriften uuí h"t bedrijf. n" ""**irï"À;;;t 
k"" ,iirr 91 

ae uiT*ninc 
-v-.n 

zijn taak' op zijn

kosten,doenbijstaandooraangesteldenofanderepersonenvoorwiehijinstaat.Decommissarissenstelleneen
;;;;iuË;tlaË op, dat bij de jaarrekening wordt gevoegd'

"Àrt. i3 Beërnáising van het mand'aat uan de commissa'is-'evisor

Ingeval het mandaat uun o" "or'-Gurir-.".'Ë?Ë"![d"i""-t 
tijdens de drie laatste respectievelijke drie

eerste maanden van het boe$aar, zal dezenog dienen in te staan voor het opstellen van rapporten' verslagen en

plannen die hij in zijn hoedanigheid van co*íti"urit-revisor dient op te stellen overeenkomstig de wet en de

huidige statuten en die betrekkftg hebben op het lopende respectievelijk vorig boekjaar'

HOOFDSTUK IV: FINANCIEN

ffifAssenedeontvangtdeinkomstenvanalleactiViteitendiehetuitvoertendraagt
de lasten vandeze activiteiten'
Art.25 Financíerins
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede beslist wij over de omvang' de technieken

en de voorwaarden van zijn externe financiering. Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten

ontvangen en leningen aangaan. Een aangePaste fi nancieringsvorm kan toegePast worden.

door bijzondere lasthebbers'

Met uitzondering van het jaar van oPrichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar' Het eerste jaar sluit

door bij zondere gevolmachtigden'

ïi. ïi ï"rlii"írooraiiingíu"uqpsalt"ia u"" n"t oi'""ti"to*iÉ
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur *o,atïJ at'to"*m Gemeentebedrijf Assenede geldig

;;;;;"rdigd door de voórzitter van het Directiecomité'

degrenzenvanhunmandaat,geldigvertegenwoordigd

het boekjaar eveneens afop 3l december' 
.

De jaarrekening omvat J" fuUnr, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening' op 3l december van

ï::ï;tr*tr31ï""","o"drijf Assenede doet uiterlij\ "r 
31 g:ïlger van ieder jaar de nodige opnemingen'

verificaties, op"o"king"n en wáarderingen om;;j;;;-t op te maken van al de bezittingen' vorderingen'

schulden en verplichtingen van het Autonoom êemeentebedri;f Assenede' van welke aard ook'

De boekhouding wordt gevoerd onder de 
""run,*oo.à"fi:tft"iá 

en het toezicht van de Raad van Bestuur'
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De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaarrekening
van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
De eventuele nettowinsten worden jaarlijtcs in de Gemeentekqs gestort. De verliezen worden jaarlijks
overgedragen naar het volgende boe\faar.
De Raad van Bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 3l oktober het budget van het volgende
boe(aar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Art. 30 Onderneminqsolan - ooerationeel plan
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie van het
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede op middellange termijn vastlegt, evenals een operationeel plan op
middellange en lange termijn.
'Het ondernemingsplan en het operationeel plan worden telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar
meegedeeld aan de gemeenteraad van Assenede op het moment van de bespreking van het budget.
HOOFDSTUK VII; RECHTSOPVOLGING
Art. 3 I Administrqtieírechtelijk
Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de
gemeente Assenede die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente Assenede
en dé Belgische federale overheid of het Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening van de
bestuurlijke bevoegdheden van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede regelen, met inbegrip van de rechten
en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
Art. 32 Rechtsverhoudingen met publiek- en priiaaírechteliike personen
Het.Autonoom Gemeentebedrijf Assenede neemt eveneens van rechtswege de andere rechten en verplichtingen
van de gemeente Assenede over die voorfvfoeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de
bestuurlijke bevoegdheden van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
ArL 33 Goederen
Wanneer de gemeenteraad beslist om bepaalde activa in te brengen in het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede,
neemt het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede van rechtswege de rechten en verplichtingen betreffende die
goederen over van de gemeente Assenede.
HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 34
In geval van ontbinding en vereffening van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, wordt een algemene
inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening omvattende de balans en de resultatenrekening.
In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het
ogenblik van de ontbinding.
Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden Autonoom Gemeentebedrijf Assenede wordt
overgenomen door de gemeente. De gemeente waarborgt de rechten die het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.
De rechten en verplichtingen van het ontbonden Autonoom Gemeentebedrijf Assenede worden overgenomen
door de gemeente.
In afivijking van lid 3 en lid 4 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee
moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of

áo qctiviteiren van het {qtgqgom Gemeentebedrijf Assenede.
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