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Goedkeuren van de jaarrekening NBB + het verslag van de Raad van Bestuur boekjaar
2021 van het AGB Zele en verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun
opdracht.

Motivering
Aanleiding en context
Het AGB Zele moet ook een jaarrekening opstellen volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV). Artikel 3:1 WVV bepaalt dat de bestuurders de jaarrekening moeten opmaken en
vaststellen en ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de
gemeenteraad de algemene vergadering. Bijgevolg moet de gemeenteraad de NBB-jaarrekening 2021
van AGB Zele zoals vastgesteld door de Raad van bestuur goedkeuren.
Het komt ook aan de gemeenteraad toe om de resultaatsbestemming 2021, zoals voorgesteld door de
Raad van Bestuur in haar verslag, goed te keuren.
Na de goedkeuring van de rekening beslist de gemeenteraad over de kwijting aan de bestuurders.

Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
De statuten van het AGB Zele zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2011
en gewijzigd door de gemeenteraad op 12 december 2019
De beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de Gemeente en het AGB Zele zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad op 23 januari 2020

Argumentatie en advies




De raad van bestuur van het AGB Zele heeft in haar zitting van 11 april 2022 de NBBjaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 vastgesteld.
De NBB-jaarrekening geeft een getrouw beeld weer van de uitgaven en ontvangsten in
exploitatie alsook van de investeringen.
De jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een balanstotaal van € 13.942.475 en een te
bestemmen winst van het boekjaar van € 289.960.




In het jaarverslag 2021 van de raad van bestuur wordt voorgesteld de winst van het boekjaar,
samen met de overgedragen winst van vorig boekjaar (€ 116.116), deels uit te keren als
dividend (€ 173.844) en deels (€ 116.116) over te dragen naar 2022.
De gemeenteraad wordt gevraagd de NBB-jaarrekening 2021 en het NBB-jaarverslag 2021 met
voorstel van resultaatsbestemming goed te keuren en daarna kwijting te verlenen aan de
bestuurders.

Budget / Visum
Niet van toepassing

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de NBB-jaarrekening 2021 en het NBB-jaarverslag 2021 van het AGB Zele,
zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur in haar zitting van 11 april 2022, goed conform de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de resultaatsbestemming zoals voorgesteld in het NBB-jaarverslag 2021 van
het AGB Zele goed.

Artikel 3.
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun opdracht voor het
boekjaar 2021.
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