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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING VAN DONDERDAG 9 JUNI 2022 

 
Aanwezig: Joris Vandenhoucke, voorzitter. 

Jurgen Soetens, financieel directeur. 
 
Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Aaron Demeulemeester, Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman, 
Guillaume Devos, Hervé Suys, bestuursleden. 
 
Filip Neuville, secretaris  
 
Afwezig: Angélique Syroit, bestuurslid 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Verslag vergadering raad van bestuur d.d. 19 april 2022. Goedkeuring. 

Financieel beheer 

2. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2021. Vaststelling. 

3. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname. 

Varia 

4. Oproep uitbating cafetaria 't Rosco. Kennisname. 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Verslag vergadering raad van bestuur d.d. 19 april 2022. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, aangepast op de gemeenteraad van 20 december 2021, artikel 10. 

Relevante documenten 

Het verslag van de vergadering van 19 april 2022. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Joris Vandenhoucke, Faiza El Ghouch, Eva Lamon 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Hervé Suys 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Aaron Demeulemeester 

Voor de fractie Vooruit stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman 
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Enig artikel:  
Het verslag van de vergadering van 19 april 2022 goed te keuren. 

 
Guillaume Devos (bestuurslid, Open Vld) komt de zitting binnen. 

Financieel beheer 

2. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2021. 
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 243. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
- Het meerjarenplan 2020-2025 en de aanpassing nr. 2 van meerjarenplan 2020-2025 van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning zoals goedgekeurd op de 
gemeenteraden van respectievelijk 16 december 2019 en 21 december 2021. 

 
Relevante documenten 
 
Het ontwerp van de jaarrekening 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning. 
 
Feiten/context/motivering 
 
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning dient zich 
conform het artikel 243 van het decreet Lokaal Bestuur uit te spreken over de vaststelling van de 
jaarrekening en dit voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft. 
 
De jaarrekening 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning dient aan de 
gemeenteraad te worden voorgelegd ter advies. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:     
De jaarrekening 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning vast te 
stellen. 
 
Artikel 2:     
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de jaarrekening 2021 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad ter 
advies. 
 
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken aan de gemeenteraad voor te stellen om de 
continuïteit van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning verder te garanderen 
tot aan de eerstvolgende goedkeuring van de jaarrekening middels de engagementen van het artikel 6 
in de afgesloten beheersovereenkomst. 

 

3. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, aangepast door de gemeenteraad op 20 december 2021, artikel 10. 
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Relevante documenten 

Het overzicht van de goedgekeurde bestelbonnen opgesteld in de periode van 4 april 2022 tot en met 
30 mei 2022. 

Feiten/context/motivering 

Het overzicht van de door de Voorzitter van het directiecomité goedgekeurde bestelbonnen opgesteld 
in de periode van 4 april 2022 tot en met 30 mei 2022 wordt voorgelegd. De voornaamste kosten 
worden overlopen en door de secretaris toegelicht. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het overzicht van de goedgekeurde bestelbonnen opgesteld in de periode van 4 
april 2022 tot en met 30 mei 2022. 
 

Varia 

4. Oproep uitbating cafetaria 't Rosco. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, aangepast door de 
gemeenteraad d.d. 20 december 2021, artikel 10. 
 

Feiten/context/motivering 

Op de laatste vergadering van 19 april 2022 werd de aangepaste overeenkomst ifv de uitbating van 
de cafetaria goedgekeurd. Geïnteresseerden konden zich kandidaat stellen tegen ten laatste vrijdag 
13 mei om 12u. In die periode heeft niemand zich kandidaat gesteld om de cafetaria van ’t Rosco uit 
te baten. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Neemt kennis dat er zich geen kandidaten aangediend hebben om de cafetaria van ’t Rosco uit te 
baten volgens de voorliggende uitbatingsovereenkomst. 
 
 
 

Namens de raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf sport, cultuur en ontspanning: 

Secretaris Voorzitter 
 
 
 
 
Filip Neuville Joris Vandenhoucke 
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