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Provincieraadsbesluit 

betreft Provinciaal domein De Gavers 

Gunstig advies verlenen voor de jaarrekening 2019 volgens 

BBC-model, de jaarrekening 2019 volgens 

vernnootschapsmodel en het jaarverslag 2019 

bevoegde gedeputeerde Anna Maria Charlier 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

 
Het provinciedecreet van 9 december 2005. 
 
Het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- 
en beheercyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Het besluit van 18 december 2003 van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur houdende de goedkeuring van het besluit van 11 september 2003 van 
de provincieraad betreffende de oprichting van het autonoom provinciebedrijf 
provinciaal domein De Gavers. 
 
Het besluit van 1 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur houdende de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
volgens de beleids- en beheercyclus. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheercyclus van de lokale en de provinciale besturen, artikel 166, §1, derde 
lid. 
 
Het besluit van de provincieraad van 16 oktober 2019 houdende de inkanteling 
in de provinciale organisatie van het autonoom provinciebedrijf De Gavers. 
 

2.   Motivering 

 
Op 16 oktober 2019 geeft 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. 
De vereffenaars leggen de jaarrekening 2019 volgens BBC-model alsmede de 
jaarrekening volgens vennootschapsmodel en het bijhorend verslag van de 
commissaris voor gunstig advies voor aan de provincieraad. 
 

3.   Besluit 

dossiernummer: 
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Met 35 ja-stemmen, 

Artikel 1 

De jaarrekening 2019 volgens BBC-model alsmede de jaarrekening 2019 
volgens vennootschapsmodel en het verslag van de commissarissen over de 
jaarrekening 2019 volgens vennootschapsmodel van het autonoom 
provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers worden gunstig geadviseerd. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt overeenkomstig het provinciedecreet samen met de 
bijhorende documenten overgemaakt aan de Vlaamse minister voor 
Binnenlands Bestuur met het oog op goedkeuring. 

De voorzitter, 

Gent, 27 mei 2020    

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 


