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directie Recreatiedomeinen 
---  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Provinciaal Domein De Gavers 
Gunstig advies verlenen voor de jaarrekening 2019 volgens 
BBC-model, de jaarrekening 2019 volgens 
vennootschapsmodel en het jaarverslag 2019 

bevoegde gedeputeerde Anna Maria Charlier 

Mevrouwen en mijne Heren, 

In zitting van 11 september 2003 besliste u om met ingang van 1 januari 2004 
het provinciaal domein De Gavers te organiseren als een autonoom 
provinciebedrijf. In dezelfde zitting keurde u de statuten van het bedrijf goed als 
mede de beheersovereenkomst. 
 
Sinds de inwerkingtreding van de BBC-reglementering op 1 januari 2014 dient 
de jaarrekening autonome provinciebedrijven ook volgens BBC-model aan u 
voor gunstig advies te worden voorgelegd en aan de Vlaamse Regering te 
worden voorgelegd ter goedkeuring. 
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worden voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Op 4 september 2019 stemde u  principieel in met de inkanteling van het 
autonoom provinciebedrijf De Gavers in het Provinciebestuur met ingang van 1 
januari 2020. Door de beslissing tot ontbinding en vereffening vervallen, 
conform artikel 237 § 1 van het provinciedecreet, alle organen van het 
autonoom provinciebedrijf en worden de jaarrekeningen enkel voorgelegd aan 
de Provincieraad. 
 
Op 16 oktober 2019 heeft de provincieraad provinciegriffier Albert De Smet en 
financieel beheerder Stefaan Desmet aangesteld als vereffenaars.  Door de 
beslissing tot ontbinding en vereffening van het APB De Gavers hebben de 
vereffenaars met ingang van 1 januari 2020 het bestuur van het APB 
overgenomen. 
 
Als bijlage vindt u de jaarrekening 2019 volgens BBC-model  alsmede de 
jaarrekening 2019 volgens vennootschapsmodel en bij het bijhorend verslag 
van de commissaris.  
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U wordt gevraagd om bijgaand ontwerp van provincieraadsbesluit, samen met 
de bijbehorende documenten, te willen goedkeuren. 

Gent, 14 mei 2020 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
(get.) Albert De Smet (get.) Anna Maria Charlier 
 


