
BETREFFENDE DE KEUZE VOOR EEN AGB
Het College
Verantwoording

Stemmen
BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen moet instemmen met de redactie van het verslag van
het schepencollege betreffende de keuze voor een AGB. Na deze instemming kan dit verslai
voorgelegd worden aan de gemeenteraad in het kader van.het aannemen van de statuten van het
AGB en dus de oprichting van het AGB.
Met eenparigheid van stemmen

Artikel I
Het college van burgemeester ên schepenen stemt in met de redactie van het verslag van het
schepencollege betreffende de keuze voor een AGB:
Atikel 232 G emeentedecreet:
"Een autonoom gemeentebedriifwordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op grond van
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een door het coilege van burgemeester en schepenen opgemaakt versrag. In dat versragworden de voor- en de nadekn roo 
"*r"rr" ylnetfsnidïging t"gui 

"tkoo, 
afgewogen enwordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspeíst*uiïn'3àï, de gemeente niet dezerfcrevoordelen kan bieden. De oprichtingsb"sirrsrig ,t"tt de sntuLn-va'n het autonoomgemeentebedriif vast. onder uoorbíhoud ian ie n"parsrig,í, à'u"p"ringen ínàake hetgoedkeuringstoezicht verkrijgt ha orto,ro'o*,gemeintebed'rijf ,""hrrp"rroontijkheid op dedatum vanvoormelde oprihTngsb"rtirríng,,. " ' -----t

De oprichting van een autonoom gemeentJbedrijf door de gemeenteraad is een belangrijkebeslissing. De oprichting oetetent"immersËn o,ne.drucht van bevoegdheid voor debeleidsuitvoerende taken ."uu*oo, t "f;;;;g- gemeentebedrijf wordt opgericht. om diebeslissing weloverwogen te kunnen *^"" r"r, 
^tiu"t 

zzi uàid", g"*""ntedecreet dat deoprichtingsbesrissing door de g"o,""nr"ruua-gJil;;"gí,rd il"::, door het colrege vanburgemeester en schepenen opg"-uur.t *rrrag waarin de voor-en nua"t"r, van externeverzelfstandiging worden urgèwoger, 
"r, 

*uurÈii uung"roorrJ;;;iïat uetreer binaen degemeente niet dezelfde voordelen kan bieden.
Middels de oprichting yut::^" autonoom gemeentebedrijf wil de gemeente Assenedegebruik maken van de bedrijfsmatig"uuniuring en organisatie eilen aan een autonoomgemeentebedrijf. Het autonoom g"-""nt"u.J.írr"iáËï"".ï'r:;;. 

GemeenrebedrijfAssenede dragen en heeft a" 
"*piituii" "uïrpon-, curtuur-en zaalintrastructuren tot doer.Voorvermelde bedriifsmatig" uunrt*i.rg J'organisati",no"r"n t"iJ"r, tot een verhoogde

ffi::ï:ïtï*:**i;i".*::,m*x"*Íl#;ffi iliï:!i,,""0",",.,"",Ëi,,g
In een eerste fase zullen 

"nt"t 
a" 

"*ptoilti'o."hte1 og de, nieuw opgerichte sporthalovergeheveld worden naar het uuto*orn g.;""nr"t"dr1rer."""oïin 
een latere fasekunnen ook de exploitatierecrt"r 

"p 
u"p"iià" andere (culturere) infrastructurenovergeheveld worden naar dit autonoo_ g;""rrr.bedrijf.

Voordelen van externe verzelfstandigi.rg'--*-
o Samenwerhingsvoordelen

Middels de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf kunnen gemakkelijkersamenwerkingsverbanden opgezer .*a""--"t derde paffibïiË -u'rer kan vlugger ensoepeler succesvol innespee-lJ wora"n of rri"J*. marktontwikkelingen.Nauwe samelw-erkinimet sportverenigingen en de scholen moet het autonoomgemeentebedrijf Assenede dàn ook i" íuuï,i"ir"" om het sportaanbod re versterken.Het autonoom gemeentebedrijf kan;";;;;.rtig het Gàe""i"J"À", tevens andererechtspersonen oprichren of eiin d*h;;;;.;"rgerijke filialen zijn tevens een ideaalrnstrument om een samenw-erking aan te gaan met de privé_sector.o Organisatie voordelen
Het komt de gemeenteraig a-l voor bepaalde dossiers de voorwaarden en degunningswijze vast te srell en. Zoarsird;;;;;t" gemeenten vergadert de gemeenreraad inAssenede slechts éénmaalp"t -uunà.-oirï"r!ïa".,it-e sluit soms een snellebesluitvorming uit.
Daarnaast speelt ook de agenda van het colrege van Burgemeester en schepenen eenbelangrijke rol. Gemiddefá U.""i 

""" ;"ËËïr" agendairan het college heel wat punten
ïï:ii':ï:Xïi:i,ïffï:t'"o'ián-"* 4""!"ï""",E óË;;l;;";";rË-aar argewerkt re
Door de beleidsuitvoerende taken op sportief vlak toe te vertrouwen aan het autonoomgemeentebedrijf Assenede kan het uutàrroom g"meentebedrijf dieper ingaan op deze taken
*ilf#..t, 

nu her gevar ir. sou";ái;l""ï"ï"r"uere besruitvorming en werking bekomen
Het autonoom gemeentebedrijf Assenede zal samen met het college via het instrument vande beheersovereenkomst a"r" rtr"t"gi-r"t 

" 
i"lhteltingen omzetten-in operationeredoelstellingen. De Raad uu.,8".Àur-;;Ë;;a"oom gemeentebedri3rzal vervolgens involle onarhankelijkheid a"r" op"áiio"ïËïà"ir,"'td;;;;;;;:eten 

brengen. Hetorrechecomité zal hierin het orgaan 
""tr 

fr", 
""imiddervanve,reenà"à"r"guti"",à;o*'il;#"";T,i#ï:i3;iJ.iffi 'ffij;*:;verder is de besluitvol$ i" à* ;;;;;ï;"-.entebedrijf niet openbaar, zodat bepaardefftr"ïi:ï"[:ti':if,:l langer vertrou*"ri:ïri,*en worden gehouáen. op die manier

Tenslottekaneen"rr";ïlb^"-**o:9""-g':ytiwaard'
r,"tu"'*"iï.n ffi;*,ïilf,ïffiïft":f;f.l.,:,'#erne of,externe deskundigen berrekken in
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t Financiële voordelen
H"t i* uoà. J"-eemeente Assenede financieel interessant om een autonoom gemeentebedrijf

"p 
dl;;;;ïiJá"rr de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor de exploitatie

"ilà";;;; .p"r,rtA kan de volledige btw op de oprichting van het gebouw en de meeste

Ut* o"", á" fopËnde exploitatiekosten worden gerecupereerd' Deze significante btw=

b"spu.iig kunàe gemeente niet realiseren wanneer zij de nieuwe sporthal exploiteert'

Bii;";;Ë [un -iáa"t de oprichting van een autonoom gemepntebedrijf met dezelfde

nná"ieË middelen 2loÁ meer worden geïnvesteerd'

n" U"à"Ji"g van het autonoom gemeentebedrijf Assenede is om rationeel om te springen

met deze beschikbare financiële middelen'

o TransParantievoordelen
Door het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf verkrijgt men een duidelijke

scheiding tussen het beleid en de uitvoering'

Verzelfsïandigen middels een autonoom gemeentebedrijf leidt tot een meer doorzichtige

taakverdeling waarbij de gemeente ontlast wordt van detailzaken.

De gescheiden boekhouding resulteert in de duidelijke afbakening van de

veralntwoordelijk*reid van het autonoom gemeentebedrijf. Verder kunnen prestaties

nauwgezetworden gemeten en kunnen financiële middelen ter beschikking worden gesteld

in functie van de bijdrage aan het beleid.
. 'Efficiëntie voordelen

De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor de uitbating van de sporthal

resulteert in een doordachter beleid dat dwingt tot een expliciete en zorgvuldige afiveging

van de middelen die nodig zijnbíj de uitvoering van de opgelegde taken. Dit leidt tot een

verhoogd kostenbewus tzijn.
t Marktvoordelen

Middels de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor de uitbating van de nieuwe

sporthal wenst de gemeente Assenede meer inwoners aan te zeitentot sportbeoefening.

Tevens wil de gemeente Assenede deze sportbeoefenaars adequater bedienen.

Om bovenvermelde ambities van de gemeente te realiseren wenst de gemeente een

autonoom gemeentebedrijf op te richten voor de uitbating van de nieuwe sporthal teneinde

een gerichte invulling te kunnen geven aan het sportaanbod.
Aan de hand van een bedrijfsmatige benaderingzal getracht worden de benuttingsgraad van

de sportinfrastructuur structureel te verhogen. In dat verband zal getracht worden in het

autonoom gemeentebedrijf Assenede om meer en nieuwe gebruikersgroepen aan te trekken.

Tevens zalnagedacht worden over hoe en met welke (nieuwe) sportinitiatieven men de

bevolking in Assenede kan stimuleren tot sportbeoefening. Verder zal in detail worden

onderzocht over hoe men zich in-de markt wil positioneren.
Deze bedrijfsmatige aansturing voorkomt dat mogelijke nieuwe markten worden ontlopen.

Door op afstand van de overheid te opereren kan het autonoom gemeentebedrijfeventueel

een imago verbetering tot stand brengen voor haar sportinfrastructuur. In een autonoom
gemeentebedrijf kan tevens een noodzakelijke sector focus worden ontwikkeld.
Het autonoom gemeentebedrijf Assenede zalhaar tarieven marktconform afstemmen.

Daarnaast stimuleert de marktwerking het competitief gedrag van het publieke

ondernemerschap op niet prijsaspecten. Ten behoeve van de marktzal het autonoom
gemeentebedrijf meer gericht zijn op het aanboren van nieuwe marktsegmenten en

doelgroepen, de eliminatie van mindere waardevolle producten/diensten en de ontwikkeling
van nieuwe producten/diensten, het verbeteren van processen om producten/diensten te
genereren en de marketing van producterVdiensten. Dit verhoogt de efficiëntie en bewaakÍ de

kwaliteit en toegankelijkhèid van de sportinfrastructuur.
Het marktrisico van het autonoom gemeentebedrijf kan worden verzachl wanneer de

gemeente Assenede garanties biedt als klant of middels tussenkomsten als derde betaler.

Doordat het autonoom gemeentebedrijf Assenede dicht aansluit bij haar externg omgeving
kan zij klantgerichter opereren. Het autonoom gemeentebedrijf Assenede positioneert zich
dichter nabij de markt en kan als een platform voor overleg tussen overheid en markt
fungeren en levert zo eendraagvlak op voor het uitbrengen van beleidsadviezen. Zo draagt
het autonoom gemeentebedrijf bij aan het maatschappelijk draagvlak voor het beleid en de

effectiviteit ervan.
Nadelen van externe verzelfstandiging
Het belangrijkste nadeel van een autonoom gemeentebedrijf is volgens sommigen het
democratisch deficit. Men voert aan dat de gemeenteraad en het College na de oprichting
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geen rechtstreekse politieke zeggeaschap meer hebben. Het Gemeentedecreet heeft echtervoldoende veiligheden ingebouwd opdai het coliege en de Raad ten volle hun rol kunnenblijven spelen' D" t"-::lj:raa{ is bevoegd voo, ull" fundamentele beslissingen omtrent hetautonoom gemeentebedrijf (oprichting, benoeming best'urders, sát'tenwijziging,
ontbinding)' Het college staat in voor de onderhandeling.n -"ià" n*o van Bestuur van hetautonoom gemeentebedrijf om tot een beheersovereenkomst te komen.
samengevat dient het autonoom gemeentebedrijf geri"n t"rvoràLïurr'""n ver doorgedrevenvonnvanbudgethouderschap. -l
De budgethouder krijgt de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dattaakstellend is. De budgerhouder is verantwoórdelijk 

"ooiï"iuuigu'Jo uun de nodigeverbintenissen met het oogop de verwezenlijking van d" g;i;;;Ë;e doelstellingen. Ditzal ook het geval zijnvogl hel autonoom geáeentebedrijr]rn a" .tutoi"n en debeheersovereenkomst zullen de te bereiken doelsteilingeï d;;;;;;eenteraad duidelijkworden geformuleerd
Na afloop (bij het voorleggen van de jaarrekening) kan de gemeenteraad de Raad vanBestuur evalueren omtrent de vooropgestelde doJístelinjei. 

----"-'-
Een echt nadeel van eer autonoom gerneentebedrijfis oÀ inziens het feit dat het autonoomgemeentebedrijf onderhevig is aan àe vennootschap.u"i"rti"g.ï" g"r"""rrr" zelf is nietonderhevig aan de vennootschapsbelasting waardoàr 

"u"rtreï" 
*irïi"n rechtstreeks tengoede komen van de gemeentekas

Een ander mogelijk naàeel 
"T d: oprichting van een autonoom gemeentebedrijf is onsinziens de extra kost die een administrati" ót zich meebreng;C;;t". het autonoomgemeentebedrijf een van de gemeente gescheiden r""ttrp"rrïon-iJË oot de administratievolledig gescheiden moeteniijn. zo zírhetuutorroo- gemeentebedrijf een aparteboekhouding moeten voeren' een eigen personeelsad-iíi.""ti" 

""iii"n pro""aur"s inzakeoverheidsopdrachten voeren.
Besluit
overwegende dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen, vindt het gemeentebestuurvan Assenede dat de nieuwe sporthàl móet beíeerd *ora."àoá, 

""i'uororroorngemeentebedrijf,
Daarom zalhet gemeentebe_stuur op 2g-or-200g overgaan tot de oprichting van hetAutonoom Gemeentebedrijf Assenede.
Artikel2
Ditbesluit wordt in het gemeenteraadsdossier betreffende het aannemen van de statuten van hetAGB toegevoegd dat voorgeregd wordt aan d" g;.";;;;;";ïi:"'i;ïi'àxxn.
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