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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 december 2016
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, 
burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen 
(N-VA); de heer Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-
VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer 
Mike Nachtegael, schepen (sp.a); de heer Patric Gorrebeeck, raadslid (CD&V); de heer Marc 
Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris 
Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer Ronny Suy, 
raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); mevrouw Ine Somers, raadslid 
(Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de 
heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); mevrouw Anita 
Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, 
raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw Monique Van Hecke, raadslid 
(CD&V); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, raadslid (Groen); 
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de 
heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van 
Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia Mortier, 
raadslid (SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, 
stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

13 2016_GR_00216 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: 
autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis: meerjarenplan 2014-
2019: aanpassing: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis heeft op 8 november 2016 
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf 
vastgesteld. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het 
autonoom 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 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis en vaststelling van de statuten.
Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende 
goedkeuring 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 
beheersovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Statuten autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Omzendbrieven BB 2013/4 en BB 2016/2.

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-
huis werd door de raad van bestuur in zitting van 8 november 2016 vastgesteld. Conform 
artikel 243 van het gemeentedecreet wordt de aanpassing van dit meerjarenplan ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang, SOS 2012-raadslid Mia Mortier) en 9 
onthoudingen (CD&V, Open Vld, SOS 2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis 
goed te keuren.
Een exemplaar hiervan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nav budget 2017.pdf
M1- het financiele doelstellingenplan.pdf
M2 de staat van het financiele evenwicht.pdf
strategische nota overzicht beleidsdoelstellingen.pdf
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Toelichting aanpassing MJP 2014-2019 nav budget 2017  AGB.pdf

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
stadssecretaris burgemeester


