STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 mei 2020 - Openbare zitting

Aanwezig:

3.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François,
Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne,
Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt,
Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Advisering jaarrekening 2019 Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

De beslissing wordt genomen met 30 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus,
Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den
Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Thijs Verbeurgt,
Zohra Hadnan) en 10 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François, Jan Verbergt,
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

26 april 2016 – punt 7: In de gemeenteraad werd de globale herziening van modaliteiten
waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983
goedgekeurd.
29 april 2020: De raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) stelde de
rekening 2019 vast.
29 april 2020: De jaarrekening 2019 van AGB SAM werd ontvangen.
Collegebeslissing 11 mei 2020 - punt 31: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

Modaliteiten zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.
Toelage >10.000,00 EUR voor Para-gemeentelijke VZW’s of de extern verzelfstandigde
agentschappen (EVA’S):
- Voorleggen van volledig financieel verslag met name de rekening, balans, toelichting,
een overzicht van de financiële rekeningen en een begroting, zoals goedgekeurd door
de algemene vergadering. (geen begrotingswijziging)
Wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.
- De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring budget(wijzigingen) Stad en na voorlegging
van de begroting van de vereniging, waarin de toelage werd opgenomen.
- Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit
na 7 maanden maar voor verloop van 12 maanden na afsluiten boekjaar: 10%
stadstoelage ingehouden.

-

•
•

Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit
na 12 maanden na afsluiten boekjaar: er wordt geen stadstoelage uitbetaald.
- Financiële rapportering niet in het bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de
stadstoelage wordt teruggevorderd.
- Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige
terugvordering van stadstoelage.
- Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel
verantwoord is.
- Controle ter plaatse + inzage in de boekhoudkundige bescheiden kan telkens indien
door de bevoegde dienst nodig geacht;
- Een afschrift van de statuten bij een eerste aanvraag en elke statutenwijziging moet
worden voorgelegd.
- Een Extern Verzelfstandigd Agentschap moet de wet op de overheidsopdrachten
naleven.
- In het geval dat deze regels een eerste keer niet werden gevolgd kan het college
beslissen 10% van de stadstoelage terug te vorderen.
- Indien deze regels een tweede keer niet werden toegepast kan het college beslissen tot
volledige terugvordering van de stadstoelage.
- Als de Stad geld moet terugbetalen aan een hogere overheid omwille van niet of foutief
toepassen van de wet op de overheidsopdrachten kan ze onmiddellijk het volledige
bedrag van de stadstoelage terugvorderen.
- De subsidie is steeds inclusief BTW en de toelagegenieter moet zich in regel stellen met
de BTW-wetgeving en zonodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.
In het budget 2019 van de Stad werd een krediet van 3.695.170 euro voorzien voor het
AGB, hiervan werd 3.665.167,83 euro via prijssubsidies uitbetaald. Dit is 30.002,17 euro
minder dan voorzien.
De jaarrekening werd nagekeken door de commissaris, CDO Bedrijfsrevisoren.

Het AGB dient een rekening te maken volgens de beheers- en beleidscyclus en een rekening
volgens de vennootschapswetgeving.
De jaarrekening volgens de regels van de vennootschapswetgeving 2019 sluit af met een winst
voor belasting van 73.960 euro.
Indien men de overgedragen winst van vorig boekjaar mee in rekening brengt, komt men op
een over te dragen winst van 222.748 euro.
De raad van bestuur stelt omwille van de coronacrisis voor om dit jaar geen dividend uit te
keren met de bedoeling zo voldoende overschotten te behouden. Volgend jaar zal dan bekeken
worden wat mogelijk is.
De BBC rekening 2019 sluit met een budgettair resultaat van het boekjaar van 295.161 euro.
Samen met het gecumuleerde resultaat van het vorige boekjaar geeft dit voor 2019 een
resultaat op kasbasis van 1.626.920 euro.
Het exploitatieresultaat bedraagt 1.415.662 euro.
De exploitatieuitgaven komen op 3.054.419 euro, dit zijn voornamelijk loonkosten
(1.407.461,73 euro) en exploitatiekosten sporthallen.
De Exploitatieontvangsten komen op 4.470.081 euro, hier maakt de stadstoelage het grootste
deel van uit (3.457.713,30 euro excl. btw), ontvangsten uit sportgebruik komen op 816.878
euro.
De investeringsuitgaven bedragen 236.660 euro.
De voornaamste investeringen zijn:
• Zwembad (vervangen ketel): 92.563 euro
• Voetbalinfrastructuur: 56.692 euro
• Uilmolenweg (studiekosten): 22.678 euro.
Het verschil tussen beide resultaten (rek BBC en rek vennootschapsbelasting) zijn de nietkaskosten en –opbrengsten die wel mee worden verrekend in de vennootschapsrekening maar
niet in de BBC rekening. Het gaat hier om de afschrijvingen en verrekening kapitaalsubsidies.
In het resultaat op kasbasis wordt rekening gehouden met het volledige investeringsbedrag, in
resultaat vennootschapsbelasting enkel met de afschrijvingen.
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Juridische grond
•

•

•

Artikel 5 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen (gemeentelijke en provinciale): Indien een
toelage hoger dan 24 789,35 euro wordt toegekend, moet de begunstigde elk jaar zijn
balans en rekening, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de
verstrekker bezorgen.
Artikel 235 §4 2de lid, Decreet Lokaal Bestuur: De gemeenteraad beslist jaarlijks over de
aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is
alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering
over de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Artikel 243 Decreet Lokaal Bestuur:
§ 1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30
juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
§ 2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom
gemeentebedrijf, tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de
gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur.
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid
binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de
jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies
te hebben uitgebracht.
§ 3. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring
van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de
jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de
jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, § 1, en
het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering
heeft bezorgd.

Financiële gevolgen
Van de 3.695.170 euro voorziene toelage aan het AGB SAM, had het AGB maar 3.665.167,83
euro nodig. Dit is 30.002,17 euro minder dan voorzien.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert gunstig over de jaarrekening 2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
Artikel 2
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf
Sport Actief Mechelen.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist dit jaar geen dividend uit te keren omwille van de coronacrisis.
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga
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De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier
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Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 27 mei 2020

Fabienne Blavier
voorzitter
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