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Advies van de Gemeenteraad bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele

Motivering
Aanleiding en context
Elk AGB maakt een jaarrekening op volgens de BBC-regelgeving. De rapportering over het beleid en
de evaluatie van het beleid d.m.v. de jaarrekening is de laatste fase van de beleidscylcus. De
jaarrekening geeft weer wat het AGB gedurende het boekjaar gedaan heeft en wat hiervan de financiële
gevolgen zijn.

Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de
lokale besturen
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Statuten van het AGB Zele, zoals goedgekeurd bij de oprichting door de gemeenteraad op 15
december 2011 en gewijzigd op 12 december 2019

Argumentatie en advies





De vaststelling en de goedkeuring van die BBC-jaarrekening verloopt volgens artikel 243
Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling een bevoegdheid is van de raad van
bestuur, de gemeenteraad een advies moet uitbrengen binnen de 50 dagen en de goedkeuring
een bevoegdheid is van de toezichthoudende overheid.
De raad van bestuur heeft in haar zitting van 11 april 2022 de jaarrekening BBC van boekjaar
2021 van het AGB Zele vastgesteld.
Gezien de zitting van de gemeenteraad in april uitzonderlijk met één week werd vervroegd van
28 april naar 21 april en gelet op het feit dat de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad pas
plaatsvindt op 2 juni, kan het advies van de gemeenteraad niet binnen de wettelijk voorziene
termijn worden uitgebracht.





Deze jaarrekening is opgesteld volgens het besluit van de Vlaamse Regering over de beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en geeft een juist, volledig, waar
en getrouw beeld weer van de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
De jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een balanstotaal van € 13.942.475 en een
overschot van het boekjaar van € 173.844. Samen met de overgedragen winst van vorig
boekjaar (€ 116.116) is er een te bestemmen winst van € 289.960.
De gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen.

Budget / Visum
Niet van toepassing

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Enig artikel
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit bij de BBC-jaarrekening 2021 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zele.
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