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Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij - jaarrekening 2018 volgens
BBC-reglementering - advies

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
Decreet Lokaal Bestuur, m.b. de artikelen: 243, 250, 262 en 286.
•
Besi u it van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de open bare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 jun i 2010 en latere
wijzigingen.
•
Ministerieel besi u it tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de open bare centra voor maatschappelijk welzijn van 1/10/2010 en latere
wijzigingen.
•
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikelen 243, 250 en 262 met betrekking tot de jaarrekening.
OVERWEGINGEN:
•

•
•
•
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De opmaak van de jaarrekening 2018 liep vertraging op omwille van de rechtzettingen die nodig
waren om de geschorste rekening 2017 in overeenstemming met de BBC-regelgeving te
brengen.
De jaarrekening 2018 van het autonoom gemeentebedrijf is opgemaakt volgens het Besluit van
de Vlaamse Regering over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
De raad van bestuur stelde in zitting van 26 september 2019 de jaarrekening 2018 volgens de
BBC-regelgeving vast.
De bestuursleden ontvingen in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie om met kennis
van zaken een beslissing te nemen.
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•
•

•

De jaarrekening is ju ist en geeft een vol ledig en waar en getrouw beeld van de financiële
toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
Het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd stemt overeen met de digitale rapportering
die daarover aan de Vlaamse Regering wordt bezorgd met toepassing van artikel 250 van het
decreet over het lokaal bestuur.
De algemene en de budgettaire boekhouding sluiten op elkaar aan.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
•

Toelichting schepen J.De Graef, voorzitter HIM; vragen raadslid A.Onghena, Groen; bedenking
raadslid Fr.Van Gaeveren, Open VLD, i.v.m. vennootschapsbelasting; schepen J. Graef zal
antwoord bezorgen.

BESLUIT éénparig:
Enig artikel: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit bij de jaarrekening 2018 van het Gemeentelijk
autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij, opgemaakt volgens de BBC-regelgeving.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
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