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Jaarrekening 2018 - AGB Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op.

Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur bepaalt het volgende:
de raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening, de
gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening (tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen
heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur) en
de toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed.

Vanaf 01/01/2019 wordt het Decreet Lokaal Bestuur van kracht en is decretaal de controle
door een commissaris-revisor niet meer verplicht voor de BBC-jaarrekening.
Vanaf 01/01/2019 zal een AGB enkel een commissaris-revisor moeten aanstellen voor de
NBB-jaarrekening (fiscale jaarrekening) wanneer het wetboek vennootschappen dit oplegt,
nl. wanneer het een statutaire opdracht vervult van commerciële, financiële of industriële
aard en voor zover het een grote vennootschap betreft (art. 15 W.Venn.). Aangezien AGB
Herne niet onder deze voorwaarden valt, is er geen verplichte controle meer door een
commissaris-revisor. Bovendien was de 3-jaarlijkse periode van de overeenkomst met de
commissaris-revisor afgelopen in 2018.
--> Hieruit werd beslist om niet langer beroep te doen op de externe controle door een
commissaris-revisor. De statuten werden ook in die zin aangepast (geen verplichte controle
meer door een commissaris-revisor).
Bevoegdheid
Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
- De artikelen 231 tot 244 van het decreet lokaal bestuur;
- Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne;
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- Art 21 en 27 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne dd 26 juni 2019.
Advies en motivering
De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van € 65.341,90.
De resultatenrekening sluit af met een overschot van € 7.734,81.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gunstig advies te verlenen over de
jaarrekening van 2018 en de winst ten bedrage van € 7.734,81 uit te keren als dividend aan
de gemeente.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad verleent een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van het
autonoom gemeentebedrijf Herne, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Herne op 21 mei 2019.
Artikel 2: De winst ten bedrage van € 7.734,81 wordt uitgekeerd aan de gemeente.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

Gepubliceerd op de website d.d. 15 juli 2019

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.

Get. Ann Naert,
Algemeen Directeur

get. Kris Degroote,
Voorzitter van de gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Ann Naert,
De Algemeen Directeur

Kris Degroote,
De Voorzitter van de gemeenteraad

2

