UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
01/06/2021

Agendanummer: 23

AANWEZIG:
Guy Sillen, voorzitter,
Johan Sauwens, burgemeester,
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève,
Maike Meijers, schepenen,
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist,
Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, Sandra Jans, raadsleden,
Kristien Schoofs, algemeen directeur
Onderwerp

AGB rekening 2020: verlenen van advies volgens de beleids- en
beheerscyclus en goedkeuren volgens het Wetboek van Vennootschappen

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad advies uitbrengt aan de
toezichthoudende overheid over de jaarrekening 2020 van het AGB.
Artikel 261 betreffende de inhoud van de jaarrekening.
Artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening
2020 van het AGB goedkeurt.
De vaststelling van de jaarrekening 2020 door de raad van bestuur van het AGB op 21 april 2021.
Het schriftelijk verslag van de commissaris-revisor ter controle van de jaarrekening 2020.
FEITELIJKE CONTEXT
De jaarrekening 2020 van het AGB werd opgemaakt. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie,
een financiële nota, een toelichtingen en andere documentatie.
De jaarrekening 2020 resulteert in een positief resultaat van het boekjaar van € 33.915.
Hiervan wordt € 32.219 uitgekeerd aan stad Bilzen als rechthebbende uit het overschot van het
boekjaar.

De vlottende activa bedragen € 726.567; de vaste activa € 21.249.225 en het balanstotaal
€ 21.975.792.
De schulden bedragen € 14.585.282 en het nettoactief € 7.390.511.
MOTIVERING
De jaarrekening 2020 van het AGB geeft het beleid weer dat gedurende het boekjaar 2020 is
gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota bevat de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.
In de toelichting bij de jaarrekening wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor de
raadsleden om de jaarrekening 2020 vast te stellen en goed te keuren.
Conform artikel 37 van de statuten van het AGB moet de jaarrekening van het AGB
Stadsontwikkeling Bilzen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies.
Na goedkeuring door de toezichthoudende overheid kan er kwijting worden verleend aan de
bestuurders.
Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
BESLUIT
Art. 1 Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur verleent de gemeenteraad gunstig
advies aan de toezichthoudende overheid over de jaarrekening 2020 waarvan de
resultatenrekening resulteert in een winst van € 33.915.
Art. 2 Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de
gemeenteraad de jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Bilzen goed.
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