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Betreft: Oprichting "Autonoom Gemeentebedrijf 't Bau-hu
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Als bijlage vindt u het ministerieel besluit houdende goedkeurin g van de oprichting van
het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis bij gemeenteraadsb esluit van 26 juni 2009.
Hoogachtend,

Rudy Jansse
Afdelingshoofd

www.vlaanderen.be

Våaarqnse Regeråxag

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE GEMEENTERAADSBESLISSING VAN SINT-NIKLMS VAN 26 JUNI 2OO9 HOUDENDE DE OPRICHTING VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 'T BAU-HUIS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLMMSE REGERING EN VLAAMSE MII NBURGERI NG,
N ISTER VAN BESTUURSZAKEN, BI NNENLANDS BESTU U R,
TOERISME EN VLAAMSE RAND
Gelet op de wet van 28 maar|1995 tot wijziging van titel Vl, hoofdstuk V van de
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 263quater, 263novies en

263decies'

ç

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door het besluit
van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;
Gelet op het verslag van het college van burgemeester en schepenen van SintNiklaas dat conform f,et artikel 232van het gemeentedecreet voorafgaand aan de
oprichting van het autonoom gemeentebedrijf werd opgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Sint-Niklaas van 26 juni 2009 houdende
goedkeuring van het verslag van het college en goedkeuring van de oprichting'en de
ðtatuten vañ het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Niklaas dat aan de Vlaamse Regering werd toegezonden op 1 juli 2009;
Ovenruegende dat de gemeenteraad tot de oprichting heeft beslist op basis van het
verslag van het college waarin de voor- en de nadelen van externe vezelfstandiging
tegen élkaa, afgewogen worden en waarin voldoende wordt aangetoond dat het beheèr binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan

bieden;

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht met als doel de
organisatie van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en soortgelijke activiteiten
en de exploitatie van infrastructuren bestemd voor dergelijke activiteiten;
Overuuegende dat de statuten werden opgemaakt conform alle wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven,

BESLUIT

Enig artikel. De beslissíng van de gemeenteraad van Sint-Niklaas van 26 juni 2009
waarbij het Autonoom Gerneentebedrijf 't Bau-huis wordt opgericht en de statuten
van het bedrijf zijn vastgesteld, wordt goedgekeurd.
Brussel,
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De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert BOURGEOIS

Voor eensluidend aßchrift
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