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AGENTSCHAP voon

BINNENLANDS
BESTUUR

Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

Grote Markt 1

9100 Sint-Niklaas

uw bericht van
27-06-2013

vragen naar le-mail
Bart Wouters
ba rt.wouters@bz. vlaanderen. be

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen - Regelgeving en Werking
Boudewijnlaan 30, bus 70
lOOO BRUSSEL
TeL Q2 553 43 21 - Fax 02 553 43 04
binnenland-juridisch@vlaanderen. be

uw kenmerk
cuLt-t0701t463

telefoonnumrner
02t553 39 59

ons kenmerk
8Pt46021t16
ABBRW-13-0567
datum

Í CI -1S- 20ï3

bijlaqen
besluit

Betreft: Oprichting EVA - Goedkeuring

Geacht college,

Als bÍjlage vindt u het ministerieel besluit houdende goedkeu van
de vzw Activiteiten Cultuurcentrum SintNiklaas in de vorm van een gemeentelijk.extern
verzelfstandigd agentschap bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 20 1 3.

Hoogachtend,

Guido
Admin istrateur eneraal

www.vlaanderen,be

STAD SINT-NIKLAAS
Secretariaat ingekomen op

I tr -10- 2013
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Vlaarnse overheid

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE GEMEENTE-

RAADSBESLISSING VAN SINT-NIKLAAS VAN 21 JUNI 2013 HOUDENDE DE OM-

VORMING VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK "ACTIVITEITEN

CULTUURCENTRUM SIruT-ruITLAAS" TOT EEN GEMEENTELIJK EXTERN VER-

ZELFSTANDIGD AGENTSCI-IAP ]N PRIVAATRECHTELIJKE VORM

VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, B]NNENLANDS BÊSTUUR, INBUR'

GERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de wet van 27 iuni 1921 en latere wijzigingen betreffende de verenigingen

zonder winstoogmàr[ Ob internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de

::ffit bestuit van de Vtaamse Regerins-van 13 juli 200-9.tot bepaling van de

bevoegdheden van de leden van de Vlaámse Regering, gewijzigd .9'i99 besluiten

van de Vlaamse Èeiering van24juli 2009,4 decêmber 2009,6 juli 20.10'7 iuli2010'
;;'fi1.[Ë"iárO, 19 óvemoeízoto, 13 mei2011, 10 juni 2011,8 juli 2011' 9

september 2011 en 14 oktober 2011;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van sint-Niklaas van 21 juni 2013 houdende de

omvorming van ,,Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw" tot een Extern Verzelf-

;i;;áiil Àgentschap (EVA)-vzw en de vaststelling van de nieuwe statuten van deze

vereniging;

Gelet op het verslag van het college van burgemeester en schepenen van sint-

Niklaas van 27 meiio,t3 dat confórm het artÍkel 245 S2 van het gemeentedecreet

voorafgaand aan áe oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap werd op-

gesteld; 
iker 24s vanhet qemeentedecreet de gemeente

Ovenruegende dat op grond van artikel24S van het gemeentedecreet dr

g"macnïgd is om onOêr de voorwaarden, bepaald in het gemeentedecreet, een ver-

Ëniging in-de zin van de wet van 21 juni lg2l betreffende de verenigingen zonder

*inïioïgrerk, de internationale veránigingen zonder winstoogmerk en de stichtin-

g"n, opÏ" richten of er aan deel te neten, en te belasten met het verwezenlijken van

íu"tn"p"r lde beleidsu itvoerende taken van g emeentelij k belan g ;

Overuvegende dat de gemeente Sint-Niklaas de bestaande vereniging zonder rfuinst-

oog,,,r"il,,Activiteiten Óultuurcentrum Sint-Niklaas" wilt o.mvormen tot een Extern

Verzelfstandigd ÁàËntr"r't"p in Privaatrechtelijke vorm, dat deze omvorming door

artikel 310 gemeentedecreet verplicht wordt;
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