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GEMEENTE MALDEGEM PROVINCIE OOST.VLAANDEREN

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21 april2004

Aanwezie

- J. DE ROO, Burgemeester-Voorzitter;
- R. DE JAEGER, N. WILLE, G. DE Roo, B. DE SCHEPPER, A. GoBEyN en J. DE

TAEYE, Schepeneñ
- P. GINNEBERGE, P. VAN NIEUV/ENHUYSE, M. VAN DEN BUSSCHE,

C. DECUYPER, M. DE BAERE, M. CHAVES DAGUILAR, C. RYCKAERT,
W. BOULEZ,E. GOETHALS, R. BUYSSENS, F. SIERENS, A. PAUV/ELS,
V. TAELDEMAN, P. GHYSELS, M. ELIAS, R. VAN HOECKE, T. MAENHOUT,
V/. DE METSENAERE, Raadsleden;

- D. DE GROOTE, Gemeentêsecretaris.
6Auto

Maldegem'

De gemeenteraad,

Overwegende dat het gemeentebestuur van Maldegem de bedoeling heeft om een autonoom gemeentebedrijf op
te richten met als doel de exploitatie te verzorgen van de infrastructuren met sportieve bestemming of voor
ontspanning van de gemeente Maldegem
Overwegende dat in eerste instantie de exploitatie van het Sint-Annazwembad wordt beoogd;
Overwegende dat het Sint-Annazwembad volledig werd gerenoveerd en voorlopig opgeleverd werd op
13/9t2A02;
Gelet op de studie van PricewaterhouseCoopers dd. 20/l/03 waarbij een belangrijke BTW-optimalisatie mogelijk
is voor wat betreft het Sint-Annazwembad;
Overwegende dat het vestigen van-en zakelijk recht onder BTW-stelsel van het gemeentebestuur aan een
autonoom gemeentebedrijf een belangrijke BTW-besparing zou te weeg brengen;
Overwegende dat voor deze constructie geen wettelijke obstakels zijn op het vlak van de indirecte en directe
belastingen als op juridisch vlak;
Gelet o[ de bespietingen in de gemeentelijke commissie 'Algemeen Beleid' dd.30l4l03waarbij de constructie
verder kon uitgewerkt worden;
overwegende dat de BTW-besparing op de investering geraamd wordt op 600.860,27 euro;
Overwegende dat in antwoord op ons schriftelijk verzoek van 4ll l/03 op 2llll04 de BTW-administratie zich
akkoord heeft verklaard met de bovenvermelde constructie;
Overwegende dat op korte termijn het exploiteren van het zwembad door het autonoom gemeentebedrijf binnen
de welkingssfeer van de BTW kostenbesparend zal werken;
Overwegende dat een vzw-structuur niet optirnaal is;
Overwegende dat het beheer binnen een autonoom gemeentebedrijfleidt naar een betere garantie op een
transparante boekhouding en op een betere informatiedoorstroming naar de gemeenteraad-toe;
Overwegende dat dit de democratische besluitvorming ten goede komt;
Overwegende dat op lange termijn een autonoom gemeentebedrijf een belangrijke motor kan zijn in de verdere
uitbouw van het iportbeleid in maldegem, inzonderheid in functie van publiek-private samenwèrking;
Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf op deze wijze een belangrijke strategische waarde voor
Maldegem betekent;
Gelet op het ontwerp van statuten;
Gelet op het ontwerp van ondernemingsplan;
Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot aanvulling van artikel 6 van de statuten met volgende bepaling ,,op
basis van de evenredige vertegenwoordiging"
Gelet op het KB nr 1261 van l0 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard
waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;
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Art. 3. - Dit besluit wordt overeenkomstig
de Vlaamse Regering voorgelegd,

NAMENS DE
De Gemeentesecretaris,
(w.g.) D. De Groote.

De Gemeentesecretaris, 
vooR EENSL

Gemeentebedri if Maldegem'

artikel 27bis van het decreet van2g april1993 aan
teneinde de goedkeuring te bekomen.
GEMEENTERAAD:

De Burgemeester,
J. De Roo.

UIDEND AFSCHRIFT
De Burgemeester,

en

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid titel vl, hoofdstuk V (de gemeentebedrijven en de autonomegerneentebedrijven);
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het vlaamse cewest, van het administratieftoezicht op de gemeenten, inzonderheid artikel 27bis;

ÞESLUIT : met 23 iastemmen.2 neenstemmen
Art' I - De gemeenteraad keutt de optichtitrffi een auionoom gemeentebedrijf; genaamd

, 'Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem', goed.

ArT' 2 - De gemeenteraad keurt de statuten van het 'Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem,
en het bijgaand ondernemingsplan, zoals gevoegd brj dit besluit o* .rten geheel
mee te vorrnen, goed.

D
J. De Roo.


