STAD NINOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING

VAN 26 MEI2OO5

Aanwezig:
Luc,DURANT, Burgemeester-Voorzitter;
Michel CASTEUR, Freddy VAN EECKHOUT, Roland CORNELIS, Marc NACHTERGAELE, Rudy CORIJN,
mevr. Mariette DE SMET, Wim VAN LAETHEM, Schepenen;
Antoine CALLEBAUT, mevr. Georgette DE KEGEL, Alfons SCHORREEL, mevr. Marie-Paule DE LEEUV/,
Willy DE GROOTE, mevr. Jannick VIOLON, Guy D'HAESELEER,Ivan VONCK, Henri EVENEPOEL, mevr.
Diane DE TURCK, Wemer SOMERS, Dirk DHERTOGE, mevr. Greta DE TROYER, Raphaël WALTNIEL,
mevr. Kristel VAN dEN BOSSCHE, Dirk SOUFFRIAU, Octaaf VAN ONGEVAL, Hans DE SMET, Wim
BORREMAN S, Dirk VAN OPDENBOSCH, Gemeenteraadsleden;

Arnold BLOCKERUE, Secretaris.

23.

OPRICHTEN VAN EEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET
RECHTSPERSOONLIJI(HEID VOOR HET BEHEER VAN HET ZWEMBAD ''DE I(LEINB
DENDER'' EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op hoofdstuk
gemgentebedrijven) van titel VI (Begroting en rekeningen);

V (De gemeentebedrijven en de autonome

Gelet op het koninklijk besluit van l0 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële
aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten,
gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 maart 1999;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewet, van het administratief
toezicht op de gemeenten, gewijzigd bij decreet van 4 mei 1994,21 december 1994,22 december 1995,27 mei
1997 , 11 maart 1998, l3 april 1999, l8 mei 1999, 17 juli 2000 en l5 juli 2002;
Gelet op omzendbrief BA2002112 van27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten
en de politiezones -- wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van I 5 juli 2002;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van

2l juni 2001

houdende wijziging van een concessie van

openbare werken tot een frnanciering met projectbijstand voor de realisatie van een nieuwe zwembad;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 houdende vaststelling van de voorwaarden en
van de wijze van gunnen voor de fìnanciering met projectbeheer voor de realisatie van een nieuw zwembad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 houdende vaststelling van de voorwaarden en
de wijze van gunnen van de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technieken voor de bouw van een
nieuw zwembad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 I januari 2002 houdende gunning
van de opdracht voor de financiering met projectbeheer voor de bouw van een nieuw zwembad;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2002 houdende
kwalitatieve selectie van de inschrijvers voor de sfudieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technieken voor
de bouw van een nieuw zwembad;
:

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2002 houdende gunning
van de opdracht voor de architectuur, stabiliteit en technieken voor de bouw van een nieuw zwembad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van20 juni 2002 houdende goedkeuring van het voorontwerp van
nieuw zwembad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van l8 december 2002 houdende goedkeuring van het definitief
ontvùerp voor de bouw van een nieuw zwembad en houdende vaststelling van de wijze van gunnen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van27 maart2003 houdende gunning van
de bouwwerken en de waterbehandeling van het nieuw zwembad;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van l5 mei 2003 houdende gunning van
de oþdrachten voor ventilatie/verwarming en elektriciteit voor de bouw van een nieuw zwembad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2003 houdende goedkeuring van de opdracht met als
voorwerp dienstverlening en juridisch advies voor een rechtszeker kader voor de realisatie van BTWbesparingen op het op te richten zwembad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van25 september 2003 houdende gunning
van de opdracht voor de optimalisatie van de BTW bü de bouw van het nieuw zwembad;

Gelet op de voorstudie van BTW-besparing voor onroerend goed investeringen, opgesteld op
doof Price Waterhouse Coopers;

Overwegende

dat

geopteerd werd

om

het

zwembad

door een autonoom

l3 februari2004

gemeentebedrijf met

rechtspersoonlijkheid te laten beheren;
Gelet op het ontwerp van statuten;
Gelêt op het ontwerp van financieet plan van het autonoom gemeentebedrijf Ninove;

Gelet op het ontwerp van ondernemingsplan van het autonoom gemeentebedrijf Ninove;
'

Gelet op de brief van 8 december 2004 van de Federale Overheidsdienst Financiën, Belastingen en Invordering,
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, sector BTW, Bevrijdingslaan 7 9400 Ninove
betreffende het individueel akkoord van de exploitatie van een nieuw zwembad;

Ove¡wegende

dat het ontwerp van statuten, het ontwerp van financieel plan en het ontwerp

van

ondememingsplan voor advies werden voorgelegd aan de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden,
afdeìing Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap;

Overwegende dat de inbedrijfstelling van een autonoom gemeentebedrijf kan ingaan op eender welk moment na
de goedkeuring van de oprichting;
Overwegende dat het aangewezen is de inbedrijfstelling te laten ingaan op I januari 2006, omdat dit de
vergelijking van de rekeningen van de opeenvolgende dienstjaren vergemakkelijkt;
Gelet op het gunstig advies van 23 mei2005 van de stedelijke sportraad;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

l. Voor het stedelijk

zwembad

rechtspersoonlij kheid opgericht.

"De Kleine Dender" wordt een autonoom

gemeentebedrijf met

2. De statuten, het hnancieel plan en het ondernemingsplan van het autonoom gemeentebedrijf Ninove (gevoegd
als bijlage bij deze beslissing) worden goedgekeurd.
3. De inbedrijßtelling van het autonoom gemeentebedrijf Ninove gebeurt op I januari 2006.

4.Deze beslissing wordt samen met de statuten, het financieel plan en het ondernemingsplan ter goedkeuring
gestuurd aan de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, p/a Administratie Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven, Markiesstraat I 1000
Brussel.

Gedaan in zitting, datum als ten hoofde,

De Burgemeester,
get. L. DURANT

De Secretaris,
get. A. BLOCKERIJE

Voor eensluidend afschrift,

Ninove I juni 2005

De

M. BEECKMANS,
Bureauchef.

.'O

