Bijlage1 : Statuten Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren GOEDGEKEURD GR
23/07/05 – MINISTERIEEL BESLUIT 10/10/2005
Hef bedrijf is onderworpen aan de artikelen 263bis tot en met 263decies van de
nieuwe gemeentewet, aan de art. 27bis tot en met 27septies van het decreet van de
Vlaamse raad van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaamse gewest,
van het administratief toezicht op de gemeenten, aan de andere toepasselijke
wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van
voornoemde regelen afwijken.

HOOFDSTUK I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 Vorm en naam
Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam
Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren.
Het autonoom gemeentebedrijf Wetteren verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag
waarop de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.
Art. 2 Zetel
De zetel van het autonoom gemeentebedrijf Wetteren is gevestigd te 9230,
Wetteren, Gemeentehuis, Markt, zonder nummer.
Art. 3 Doel - bevoegdheden
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren heeft tot doel de exploitatie te
verzorgen van de infrastructuren met sportieve of culturele bestemming
thans het sport- en recreatiecentrum 'De Warande', gelegen te 9230, Wetteren,
Warandelaan, 13-14, en de schouwburgzaal 'Nova', gelegen te 9230, Wetteren,
Molenstraat 2b te exploiteren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren beschikt over de bevoegdheid vrij te
beslissen, binnen de grenzen van haar doel, over de verwerving, de aanwending en
de vervreemding van de lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging
of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering
van dergelijke beslissingen en over hun financieringen.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren kan, om deze doelstellingen te realiseren,
alle handelingen stellen, zo onder meer het verwerven van onroerende goederen, de
vorming van zakelijke rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren
of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de
verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze
onroerende goederen,
Het autonoom gemeentebedrijf Wetteren kan rechtstreeks of onrechtstreeks
participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en
instellingen, hierna genoemd filialen, voorzover hun maatschappelijk doel
overeenstemt met het doel van het autonoom gemeentebedrijf Wetteren en binnen
de bepalingen van artikel 263sexies, § 2 Nieuwe Gemeentewet.

Art. 4 Duur

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: RAAD VAN BESTUUR

Art. 5 Structuur

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur en een Directiecomité.
Art. 6 Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 13 leden, die door de onderscheiden
politieke groepen in de gemeenteraad worden aangeduid. De Raad van Bestuur
bestaat uit leden van de gemeenteraad. Elke politieke groep is erin
vertegenwoordigd. Voor het bepalen van een politieke groep wordt gekeken naar de
laatste verkiezing. Gemeenteraadsleden die tot eenzelfde politieke partij behoren,
worden beschouwd als behorend tot dezelfde politieke groep.
Art. 7 Bestuurders - gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden waarvan het mandaat een einde neemt, worden geacht van
rechtswege ontslagnemend te zijn in het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren en
haar filialen.
Door de gemeenteraad wordt, op voordracht van de politieke groep waartoe 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 Wetteren of haar filialen beëindigd op de eerste vergadering van de
Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.
De gemeenteraad kan ten allen tijde, eigenmachtig en soeverein een bestuurder
ontslaan, zonder enige uitleg te moeten geven en zonder enige vergoeding te
voorzien of te betalen.
Een lid van de Raad van Bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via
aangetekend schrijven aan de gemeenteraad dat zijn ontslag uitdrukkelijk moet
aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke
schade(1) mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt hij zijn mandaat
tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

(1) In die zin dat elke verdere uitvoering van het mandaat aan het betrokken lid een moeilijk te herstellen ernstig
nadeel zou berokkenen.

Indien de Raad van Bestuur beslist dat het ontslagnemend lid een aanmerkelijke
schade zou lijden indien hij zijn mandaat zou verderzetten tot de
eerstvolgendegemeenteraad, voorziet de Raad zelf voorlopig in de vacature tot de
eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.
Bij overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of onbekwaamverklaring van een
lid van de Raad van Bestuur, eindigt diens mandaat en kan de Raad van Bestuur
voorlopig zelf voorzien in de vacature tot de gemeenteraad de definitieve benoeming
doet.
Art. 9 Bestuurders ~ vergoeding

De presentiegelden voor de leden van de raad van bestuur en de 2 commissarissen,
allen leden van de gemeenteraad, worden vastgesteld op de helft van deze van de
gemeenteraadsleden
Art. 10 Voorzitterschap
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Naast de voorzitter wordt
een secretaris verkozen die geen lid van de gemeenteraad dient te zijn. De
secretaris, die geen bestuurder is, bezit geen stemrecht.
Art. 11 Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door vier
bestuurders telkens de belangen van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren het
vereisen, maar ten minste 2 maal per boekjaar zoals bedoeld in artikel 28.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en
worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze verzonden.
Art. 12 Beraadslagingen

De Raad van Bestuur beraadslaagt op de zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf
Wetteren.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder die door
de voorzitter daartoe werd aangeduid, indien geen vervangende voorzitter werd
aangeduid zal de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder de Raad van Bestuur
voorzitten.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist als alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe Raad
bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de Raad van Bestuur
slechts geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige
stemgerechtigde leden.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij
geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.
Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur het vereiste quorum om geldig
te beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet
ingevolge een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij
meerderheid van de overige aanwezige.
Voor de wijziging van de statuten is een tweederde meerderheid vereist.
Elke bestuurder heeft één stem.
Art, 13 Belangenconflicten
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting
die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, moet dit meedelen aan de
andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing
moet nemen. De bestuurder moet tevens de commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Wetteren op de hoogte brengen.
Met het oog op de publicatie ervan in het verslag waarin zij rekenschap geven van
hun beleid, omschrijft de Raad van Bestuur in de notulen de aard van de in het
vorige lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit.
Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het Autonoom Gemeentebedrijf
Wetteren 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 vennootschappen (oud artikel 65 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen) bedoelde controleverslag
van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de
vermogensrechtelijke gevolgen voor het autonoom gemeentebedrijf Wetteren van de
besluiten van de Raad van Bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin
van het eerste lid bestaat.
Onverminderd artikel 528 van het wetboek van vennootschappen (oud artikel 62 van
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen), zijn de bestuurders
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door het Autonoom
Gemeentebedrijf Wetteren 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 Wetteren.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren 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 verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt
gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Art. 14 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 Wetteren onder de
verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen
gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de
voorzitter en de secretaris ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen
aan een lasthebber.
Art. 15 Bevoegdheden van de Raad 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 Wetteren te
verwezenlijken.
De Raad van Bestuur controleert het bestuur van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren.
De Raad van Bestuur kan het verstrekken van bijzondere diensten bij wijze van
concessie van openbare dienst toekennen, opdragen of overlaten aan andere
publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen.
Telkens indien de gemeenteraad van Wetteren hem daartoe verzoekt, brengt de
Raad van Bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Wetteren en minstens eenmaal per jaar.
De Raad van Bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten haar werking
nader naar modaliteiten te regelen in een reglement van inwendige orde.
15.2. Personeel

De Raad van Bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt hun
rechtspositie vast. Wanneer de Raad van Bestuur beslist tot contractuele
aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene
voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.

15.3. Overeenkomsten

De Raad van Bestuur kan eveneens met de Gemeente Wetteren of met derden,
natuurlijke of rechtspersonen, dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de
uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de Gemeente Wetteren of
voormelde derden wordt toevertrouwd,
15.4. Bevoegdheidsdelegatie

De Raad van Bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren
aan het Directiecomité. Dit kan echter niet voor:
- het beslissen over participaties;
- het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten;
- 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.
- Het wijzigen van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Wetteren
- De uitbetaling van de winst zoals bepaald in art 28 $ 4.
Art. 16 Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het
Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren.
De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de
vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in
hun bestuur.
Zij zijn, hetzij jegens het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren, hetzij jegens derden,
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de overtreding van de
toepasselijke bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, het wetboek van
vennootschappen en de statuten.
Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij
van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden
verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste gemeenteraad
nadat zij er kennis van hebben gekregen.
Na het verstrijken van de termijn van het administratief toezicht, te rekenen vanaf de
zitting van de gemeenteraad waarop deze beraadslaagt over de verslagen van de
commissarissen, bedoeld in artikel 20 e.v., worden de bestuurders geacht kwijting te
hebben gekregen, tenzij de gemeenteraad daar anders over beslist. Deze kwijting is
alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van het Autonoom
Gemeentebedrijf Wetteren niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste
opgave in de jaarrekening en de bijhorende verslagen.

HOOFDSTUK IIl: DIRECTIECOMITÉ
Art. 17 Statuut van de leden van het directiecomité

Het Directiecomité is samengesteld uit een afgevaardigd-bestuurder en vier
bestuurdersdirecteurs aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare
termijn van zes jaar. De leden van het Directiecomité worden één na één
aangesteld.
Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk
geval neemt het mandaat van afgevaardigd-bestuurder en van bestuurdersdirecteur
een einde op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de
installatie van de gemeenteraad.
De voorzitter van de Raad van bestuur is tevens de afgevaardigde bestuurder. Hij zit
het Directiecomité voor. In geval van staking van stemmen is zijn stem
doorslaggevend.
De Raad van Bestuur 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.
De afgevaardigd bestuurder die een gemeenteraadslid is waarvan het mandaat een
einde neemt wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het Autonoom
Gemeentebedrijf Wetteren.
Art. 18 Dagelijks bestuur

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging
met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad
van Bestuur,
Het Directiecomité brengt geregeld, en tenminste naar aanleiding van elke Raad van
Bestuur, verslag uit van haar bestuur en activiteiten aan voormelde Raad.
Het mandaat van de leden van het Directiecomité is onbezoldigd.
Indien de afgevaardigd-bestuurder verhinderd is, wordt het Directiecomité
voorgezeten door een bestuurder die door de afgevaardigd-bestuurder daartoe wordt
aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de
afgevaardigd-bestuurder zal de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder de
vergadering voorzitten.
De besluiten van het Directiecomité worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de
afgevaardigd-bestuurder doorslaggevend.

Art. 19 Aansprakelijkheid
De leden van het Directiecomité zijn overeenkomstig het gemeen recht
verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk
voorde tekortkomingen in hun bestuur
Zij zijn, hetzij tegen het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren, hetzij jegens derden,
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de overtreding van de
toepasselijke bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, het wetboek van
vennootschappen en de statuten.
Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij
van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden
verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste gemeenteraad
nadat zij er kennis van hebben gekregen.
Na het verstrijken van de termijn van het administratief toezicht, te rekenen vanaf de
zitting van de gemeenteraad waarop deze beraadslaagt over de verslagen van de
commissarissen, bedoeld in artikel 20 e.v., worden de leden van het Directiecomité
geacht kwijting te hebben gekregen, tenzij de gemeenteraad of de Raad van Bestuur
daar anders over beslist. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware
toestand van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening en de bijhorende verslagen.

Art. 20 College van commissarissen
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen wordt opgedragen
aan een college van drie commissarissen die door de gemeenteraad worden
gekozen buiten de raad van bestuur en waarvan tenminste één lid is van het instituut
van bedrijfsrevisoren. 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 desbetreffende bepaling van het Wetboek van vennootschappen.
De Raad van Bestuur legt bij aanvang van de opdracht een bezoldiging vast. De
bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen. Het mandaat van de commissarissen gemeenteraadsleden is onbezoldigd.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straf van schadevergoeding kan de commissaris-revisor tijdens zijn opdracht
alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen, mits
eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het Wetboek van
vennootschappen.

Art. 21 Controlebevoegdheid van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
controle over alle verrichtingen van het bedrijf. Zij mogen ter plaatse inzage nemen
van de boeken, de briefwisseling, de notulen in het algemeen van alle geschriften
van het bedrijf. De commissaris-revisor kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op
zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.
Art. 22 Beëindiging van het mandaat van de commissaris-revisor

Ingeval het mandaat van de commissaris-revisor een einde neemt tijdens de drie
laatste respectievelijke drie eerste maanden van het boekjaar, zal deze nog dienen in te
staan voor het opstellen van rapporten, verslagen en plannen die hij in zijn
hoedanigheid van commissaris-revisor dient op te stellen overeenkomstig de wet en de
huidige statuten en die betrekking hebben op het lopende respectievelijk vorig
boekjaar.
HOOFDSTUK V: FINANCIEN
Art. 23 Inkomsten en uitgaven
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren ontvangt de inkomsten van alle activiteiten
die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.
Art. 24 Financiering
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren beslist vrij 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 financieringsvorm kan toegepast worden.

HOOFDSTUK VI: VERTEGENWOORDIGING

Art. 25 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren wordt ten overstaan van derden, zowel in
als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder of twee
bestuurders samen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van
het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren zulks vereisen, kan de afgevaardigd
bestuurder of een door hem daartoe gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder
enige formaliteit beslissen over het instellen van een rechtsvordering en over het
treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in en buiten rechte. Van de
hiervoor genoemde rechtsvorderingen en bewarende maatregelen wordt mededeling
gedaan op de eerstvolgende Raad van Bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is het Autonoom Gemeentebedrijf
Wetteren tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 26 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Directiecomité
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het Autonoom Gemeentebedrijf
Wetteren geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder.
Artikel 27 Vertegenwoordiging door bijzondere lasthebbers
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren wordt binnen de grenzen van hun
mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK VII: JAARREKENING – ONDERNEMINGSPLAN –
ACTIVITEITENVERSLAG
Art. 28 Boekhouding en Jaarrekening
Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een
kalenderjaar. Wanneer het eerste boekjaar niet start op 1 januari, wordt het een
verlengd boekjaar, dat afsluit op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.
De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en
verliesrekening, op 31 december van ieder jaar afgesloten. Zij maakt deel uit van het
activiteitenverslag bedoeld in artikel 29.
De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur.
De eventuele uitkeerbare nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort.
De verliezen worden jaarlijks overgedragen.
Art. 29 Ondernemingsplan ~ activiteitenverslag
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen
en de strategie van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren op middellange termijn
vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat, zoals
bedoeld in artikel 28, van het voorbije boekjaar.
Het ondernemingsplan en het activiteitenverslag worden telkens binnen een termijn
van zes maanden na het afsluiten van het betrokken boekjaar meegedeeld aan de
gemeenteraad van Wetteren.
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is. tot minder
dan de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de raad van
bestuur het college van burgemeester en schepenen notificeren van dit feit en het
college van burgemeester en schepenen verzoeken de Gemeenteraad uit te nodigen
om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld
bijeen te komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over
de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering
van de financiële toestand.

HOOFDSTUK VIII: RECHTSOPVOLGING
Art. 30 Administratiefrechtelijk
Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren neemt van rechtswege alle rechten en
verplichtingen over van de Gemeente Wetteren die voortvloeien uit de wetten, de
decreten, de besluiten en de tussen de Gemeente Wetteren en de Belgische
federale overheid of het Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de
uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het Autonoom Gemeentebedrijf
Wetteren regelen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
Art. 31 Rechtsverhoudingen met publiek- en privaatrechtelijke personen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren neemt eveneens van rechtswege de
andere rechten en verplichtingen van de Gemeente Wetteren over die voortvloeien
uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de bestuurlijke
bevoegdheden van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren, met inbegrip van de
rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures.
Art. 32 Goederen

Wanneer de gemeenteraad beslist om bepaalde activa in te brengen in het
Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren, neemt het Autonoom Gemeentebedrijf
Wetteren van rechtswege de rechten en verplichtingen betreffende die goederen
over van de Gemeente Wetteren.
HOOFDSTUK IX: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Art. 33 Bevoegdheid

De statuten en de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, kunnen worden
gewijzigd bij besluit van de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.
De Raad van Bestuur kan de statuten slechts wijzigen binnen de omschrijving van
het doel en de activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf Wetteren zoals die zijn
vastgelegd door de gemeenteraad.
Art. 34 Administratief toezicht

De besluiten van de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf tot
wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken,
worden binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag nadat ze
genomen zijn, naar het college van burgemeester en schepenen verstuurd met het
oog op advies van de gemeenteraad.
Ze worden op dezelfde dag ter goedkeuring naar de Vlaamse regering verstuurd.
Het advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse regering
gebeuren overeenkomstig de modaliteiten beschreven in artikel 27ter van het
decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd bij decreet van 15 juli 2002.

HOOFDSTUK X: ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 35

In geval van ontbinding en vereffening van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren,
wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening omvattende
de balans en de resultatenrekening.
In voorkomend geval neemt de Gemeente, behoudens andersluidende beslissing
van de gemeenteraad, alle rechten en verplichtingen van het Autonoom
Gemeentebedrijf over.

