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Betreft: Oprichting EVA "Centrummanagement Sint-Niklaas vzw" - Goedkeuring

Geacht college,

Als bijlage vindt u het ministerieel besluit houdende goedkeuring van de oprichting van
"Centrummanagement Sint-Niklaas vzw" in de vorm van een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 2013.

Hoogacht'end,

Guido
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Ylaamse Regering

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE GEMEENTE.
RAADSBESLISSING VAN SINT.NIKLMS VAN 20 DECEMBER 2013 HOUDENDE
DE OPRICHTING VAN HET GEMEENTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD
AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM CENTRUMMANAGEMENT
SINT-NIKLMS VZW

VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBUR-
GERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Gelet op het Gemeentedecreet van 1S juli 2005;

Gelet op de wet van 27 iuni 1921 en latere wijzigingen betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingèn zonder winstoogmerk en-de
stichtingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 200g tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vla¿ mse Regering, gewijzigd ni¡ Oe besluíten
van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2OOg, O.¡uti ZO'í0, 7 juli 2010,
24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011r,10 juni 2011, g julí 2011, g
september 2011 en 14 oktober 2011;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Sint-Níklaas van 20 decemb er 2013 houden-
de oprichting van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap ín privaatrech-
telijke vorm "Centrummanagement Sint-Niklaas vzw";

Gelet op het verslag van het college van burgemeester en schepenen van Sint-
Niklaas dat conform artikel 245 S2 van het gemeentedecreet vooiafgaand aan de
oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap werd opgesteld;

Overwegende dat op grond van artikel 245 van het gemeentedecreet de gemeente
gemachtigd is om onder de voonrvaarden, bepaald in het gemeentedecreet, een ver-
eniging in de zin van de wet van 21 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder wínstoogmerk ãn ãe stichtin-
gen, op te richten of er aan deel te nemen,'en te belasten met hêt ven¡vezenlijken van
welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang;

Ovenrvegende dat de gemeenteraad tot de oprichting heeft beslist op basis van het
verslag van het college waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging
legen elkaar afgewogen worden en waarin voldoende wordt aangetoond dat helbe-
heer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in dè vorm van een auto-
noom gemeentebedrijf niet dezelfde voordelen kan bíeden;



Ovenruegende dat "Centrummanagement Sint-Niklaas vzw" wordt opgericht met als
doel het tot stand brengen van een integrale kwaliteitsverbetering vãn het product
stads- en trandelskern vän Sint-Niklaas iñ Oiatoog en met medewðrking van de ver-
schillende actoren in het kernwinkelgebied;

Ovenrvegende dat het de omvorming van de Centrummanagement Sint-Niklaas vzw
betreft; dat deze'omvorming wordt opgelegd door artikel 31b van het Gemeentede-
creet;

Ovenrvegende dat de statuten zijn opgemaakt conform atle wettelijke en decretale
bepalingen;

BESLUIT:

Enig artikel. De beslissing van de gemeenteraad van Sint-Niklaas van 20 decêmber
2013 waarbij het Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelij-
ke vorm "Centrummanagement Sint-Niklaas vzw" 

-wordt 
opger,icht, wordt goedgé-

keurd.

Brussel,
a 1 -04.- 2014

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
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