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7. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:  

a. Autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis:  
1. Meerjarenplan 2014-2019: aanpassing: goedkeuring 

 
Beleidscontext 
1 Algemeen beleid en veiligheid - 0190 overig algemeen bestuur - 0190/04 lidmaatschap vere-
nigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden 
 
Bondige toelichting 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het auto-
noom gemeentebedrijf ’t Bau-huis goed te keuren. 
 
Juridische grond 
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Gemeentedecreet, artikelen 232 tot en met 244 betreffende het autonoom gemeentebedrijf. 
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 betreffende de oprichting van het autonoom ge-
meentebedrijf ’t Bau-huis en vaststelling van de statuten. 
Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende goedkeu-
ring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 met betrekking tot de oprichting van het 
autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis. 
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2013 in verband met het sluiten van een beheersovereen-
komst tussen de stad Sint-Niklaas en het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis. 
Statuten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis. 
Omzendbrieven BB 2013/4 en BB 2015/2. 
 
Argumentatie 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-
huis werd door de raad van bestuur in zitting van 26 november 2015 vastgesteld. Conform arti-
kel 243 van het gemeentedecreet wordt het aangepast meerjarenplan ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
Bijlagen 
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 naar aanleiding van budget 2016. 
M1 _ Financieel doelstellingenplan. 
M2 _ Staat van het financieel evenwicht. 
Strategische nota overzicht beleidsdoelstellingen. 
Toelichting aanpassing MJP 2014-2019 naar aanleiding van budget 2016. 
 
Besluit: met 31 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V), 2 stemmen tegen (Open 

Vld) en 7 onthoudingen (Vlaams Belang, SOS 2012) 
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Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf 
’t Bau-huis goed. 
Een exemplaar van dit aangepast meerjarenplan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 


