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goedkeuring

Geacht College,
lk zend u Ín bijlage een afschrift van het
ministerieel besluit houdende goedkeuring van de besruiten van de gemeenteraad
van 23 mei2014 r,oucenoË oáop_
richtíng van de vzw Jeugdweik onderst"ro"n
in sini-r.rirraas (Jos) als een gemeentelÍjk extern verzerfstandigd agentschap
in priuà"ii".nterijke vorm.
Hoogachtend,

Guido DECOSTER,
Administrateur-generaal.
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Vlaamse Regering

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE BESLUITEN VAN
DE GEMEENTERAAD VAN SINT-NIKLAAS VAN 23 MEI 2c14 HAUDENDE DE
OPRICHTING VAN VAA/ JEUGDWERK ONDERSTEUNEN IN SINT-NIKLAAS ALS

EEN

GEMEENTELIJK EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP

IN

PRIVAATRECHTELIJKE VORM

DE VLAAMSE MINISTER VAN

BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING,

WONEN, GELIJKE IGNSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de wet van 27 juni 1921 en Íatere wijzigingen betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse RegerÍng;
Gelet op de besluíten van de gemeenteraad van Sint-Niklaas van 23 mei 2014 houdende de oprichting vzw "Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas", afgekort'JOS'
als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm,
dat aan de Vlaamse Regering werd toegezonden op 28 mei2014;
Ovenaregende dat vzw JOS als statutair doel heeft het jeugdwerk te'ondersteunen in
algemene zin en het bevorderen van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties;
Overuvegende dat op grond van artikel 245 van het Gemeentedecreet een gemeente
gemachtigd is onder de voorwaarden, bepaald in het Gemeentedecreet, een vereniging in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, op te richten of er aan deel te nemen, en te belasten met het verwezenlijken vbn
welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang;
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