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Openbare dossierstukken van de vergadering van 26 
april 2021 en 27 april 2021

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende 
agendapunten vinden:

45 2021_GRMW_00406 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed -  verslag van de commissaris 
revisor over de Jaarrekening 2020  - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en 
commissaris-revisor - Goedkeuring



2021_GRMW_00406 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed -  verslag van de commissaris 
revisor over de Jaarrekening 2020  - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en 
commissaris-revisor - Goedkeuring

Openbare bijlage(n):

- Commissarisverslag AGB Erfgoed - Getekend BT.PDF 
- AGER_verslag commissaris revisor2020_kennisneming raad van bestuur 

 





















AGB Erfgoed - Raad van Bestuur

Besluit

Vergadering van 22 maart 2021 

2021_ErfG_RvB_00012 Verslag commissaris revisor 2020 - Kennisneming

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 22 maart 2021 

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 de heer Sami Souguir
de heer Matthias Storme; mevrouw Caroline Van Peteghem; mevrouw Wis Versyp; de heer 
Lawrence Vanhove; de heer Philip Marquebreuck; mevrouw Tine De Moor; mevrouw 
Marianne Stevens; mevrouw Maaike Blancke; de heer Jan Dauwe
de heer Steve De Veirman

Informatie bij het besluit

De raad van bestuur bekrachtigde de gunning van de opdracht aan de commissaris revisor tijdens de 
zitting van 08 juli 2020. De aanstelling van Baker Tilly gebeurde door de gemeenteraad tijdens de 
zitting van 14 december 2020.

De commissaris is belast met de controle en het toezicht op de financiële toestand en de 
jaarrekening van het bedrijf en legt hiervoor jaarlijks een verslag voor aan de raad van bestuur.

In het verslag vermeldt en rechtvaardigt de commissaris nauwkeurig en duidelijk het eventueel 
voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zo niet, dan vermeldt zij uitdrukkelijk 
dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het feit dat de commissaris-revisor een 
verslag zonder voorbehoud of bezwaren zal opmaken voor de gemeenteraad over de jaarrekening 
2020 en de bijbehorende BBC-rapportering.

Motivering

De commissaris revisor is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van 
het bedrijf. Jaarlijks legt de commissaris revisor een verslag voor aan de raad van bestuur. In het 
verslag vermeldt en rechtvaardigt de commissaris revisor nauwkeurig en duidelijk het eventueel 
voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk 
dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.
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Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders en de commissaris-revisor te verlenen 
kwijting, na goedkeuring van de rekeningen.

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid en de beslissing werd genomen 
op grond van:
De statuten van het AGB Erfgoed, Hoofdstuk IV, Art. 34 Taak van de commissarissen, het college van 
commissarissen is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het 
bedrijf.

Bijgevoegde bijlage(n):

 Commissarisverslag AGB Erfgoed - Getekend BT.PDF

Beslissing
Het AGB Erfgoed - Raad van Bestuur beslist het volgende:

Artikel 1:
neemt kennis van het feit dat de commissaris-revisor een verslag zonder voorbehoud of bezwaren zal 
opmaken voor de gemeenteraad over de jaarrekening 2020 en de bijbehorende BBC-rapportering.

Bijkomende info bij het besluit
AGB Erfgoed - Zakelijke Werking




