PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE
AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF

Beheersovereenkomst
Tussen
het autonoom provinciebedrijf PROVINCIAAL ZORGCENTRUM
LEMBERGE, ingevolge machtiging bij besluit van de raad van bestuur
van 3 mei 2006 namens het directiecomité vertegenwoordigd door :
Jean-Pierre Van Der Meiren, afgevaardigd bestuurder;
hierna genoemd 'het bedrijf' ;
de provincie Oost-Vlaanderen, ingevolge machtiging bij
provincieraadsraadsbesluit van 14 december 2005 namens de
bestendige deputatie vertegenwoordigd door :
André Denys, gouverneur….
en
Albert De Smet, provinciegriffier.;
hierna genoemd 'de provincie' ;
is overeengekomen hetgeen volgt :
Voorafgaande verklaring :
Partijen stellen vast dat de provincie Oost-Vlaanderen en de
gemeenten Destelbergen, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Nazareth,
Nevele, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen een protocolovereenkomst hebben goedgekeurd, waarin de provincie zich ertoe
verbindt een autonoom provinciebedrijf op te richten met als doel de
activiteiten van de Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale
Vereniging Lemberge verder te zetten en waarin de gemeenten zich er
toe verbinden om hun verbintenissen, zoals deze voortvloeien uit de
huidige statuten van de intercommunale vereniging, na te komen ten
overstaan van het bedrijf, vanaf het ogenblik dat het in de rechten
treedt van de vereniging en waarin de gemeente zich er tevens toe
verbindt om met het autonoom provinciebedrijf een beheersovereenkomst af te sluiten.
Deze protocolovereenkomst is bij deze beheersovereenkomst als
bijlage gehecht.
Partijen stellen verder vast de provincieraad van Oost-Vlaanderen op
14 december 2005 het provinciaal autonoom provinciebedrijf

./...
PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE heeft opgericht en de
statuten ervan heeft vastgesteld en dat dit besluit door de Vlaamse
regering op 29 maart 2006 werd goedgekeurd, zodat het bedrijf
rechtspersoonlijkheid heeft verworven en in bedrijf kan worden
gesteld.
Partijen verklaren dat zij bijgevolg in uitvoering van hoger bedoelde
protocolovereenkomsten het volgende overeenkomen.
Artikel 1 De provincie zal haar verbintenissen die voortvloeien uit de
statuten van de Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale Vereniging Lemberge, zoals deze van kracht zijn op de
datum van goedkeuren van deze overeenkomst, integraal
nakomen ten overstaan van het bedrijf, dat als algemeen
rechtsopvolger optreedt van de intercommunale vereniging.
Het aandeel dat de provincie, desgevallend, in toepassing
van het vorig lid moet bijdragen in de verliezen van het
bedrijf of in de wachtvergoedingen van personeel dat
ingevolge ontbinding van het bedrijf ter beschikking wordt
gesteld, wordt vastgesteld op de breuk waarvan de teller de
nominale waarde bedraagt van de door de provincie onderschreven kapitaalsinbreng in de intercommunale vereniging
en de noemer de nominale waarde van het totaal van de
door alle vennoten samen onderschreven kapitaalsinbreng,
op datum van 1 januari 2005.
Artikel 2 Voorafgaand aan de vereffening van de intercommunale
vereniging zal de provincie de nominale waarde van de door
haar volstorte kapitaalsinbreng in de intercommunale
vereniging omzetten in een achtergestelde renteloze lening.
Deze lening zal in het kader van de rechtsopvolging ten
laste komen van het bedrijf.
Artikel 3 Overeenkomstig artikel 228 van het Provinciedecreet zal
tussen de provincie en het bedrijf na onderhandeling een
aanvullende beheersovereenkomst worden gesloten. Bij het
onderhandelen over de aanvullende beheersovereenkomst
wordt de provincie vertegenwoordigd door de deputatie en
het autonoom bedrijf door de raad van bestuur.
De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging,
wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden
aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op de
griffie van de oprichtende provincie en op het secretariaat
van het bedrijf.
De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende
aangelegenheden:
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1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken
moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
2° artikel 1 en 2 van deze overeenkomst onverkort gelaten, de
toekenning van middelen voor de eigen werking en de
uitvoering van de doelstellingen van het autonoom
provinciebedrijf;
3° binnen de perken en overeenkomstig de
toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering,
het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader
van de bestuurlijke werking van het autonoom provinciebedrijf
worden toegekend;
4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere
financieringen mogen worden verworven en aangewend;
5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties
door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf;
7° de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan
oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten
vertegenwoordigen;
8° de informatieverstrekking door het bedrijf aan de provincie.
Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan
en een operationeel plan op middellange en lange termijn;
9° de rapportering door het bedrijf aan de provincie op basis
van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen.
Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in
artikel 221, tweede lid van het Provinciedecreet, wordt
minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de
uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het
afgelopen kalenderjaar;
10° de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem
van interne controle, de wijze waarop de auditinstantie bij het
bedrijf de audittaken uitoefent die aan de auditinstantie zijn
opgedragen overeenkomstig artikel 254 van het
Provinciedecreet, en de wijze van rapportering van die
auditinstantie aan de provincieraad;
11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar
verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de
bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de
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uitvoering van de beheersovereenkomst;
12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de
beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd,
geschorst en ontbonden.

Aldus opgemaakt te Gent op 1 juli 2006 in twee originelen, waarvan
elke partij erkent er één te hebben ontvangen.
Voor het bedrijf
get. J.P. Van Der Meiren

Voor de provincie
get. A. Denys
A. De Smet

