Besluiten van de raad van bestuur van het AGB van 28 maart 2019

GEHEIME ZITTING
1. Machtigen gemeentebestuur Kaprijke voor het voeren van een samengevoegde
overheidsopdracht voor de bouw van een brandweerkazerne
Voor de realisatie van een brandweerpost op de site van het SOCK (in de Molenstraat in
Kaprijke) dient de toegangsweg heraangelegd te worden. Deze weg zal immers zowel de
toegang en uitvalsweg voor de nieuwe brandweerpost, als de toegang tot de parking van het
SOCK zijn.
Het autonoom gemeentebedrijf (AGB), dat erfpachter is van de site van het SOCK met inbegrip
van de toegangsweg, heeft het exclusief beheer over deze weg. De raad van bestuur machtigt
het gemeentebestuur voor het voeren van de aanbestedingsprocedure.
De afschrijvingskost van deze wegaanleg wordt gedragen door een investeringssubsidie
vanwege de gemeente.
2.

Vaststellen budgetwijziging 2019

De raad van bestuur AGB stelt voor om het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf
(AGB) te wijzigen.
In de voorgestelde budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis 488,71 euro en bedraagt
de autofinancieringsmarge 32 753,17 euro.
De gemeenteraadscommissie “financiën en beleidsplanning” heeft op maandag 25 maart 2019
een advies gegeven over dit dossier.
De raad van bestuur AGB stelt de budgetwijziging 2019 vast.
3.

Wijzigen van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten 2019

Bij de toepassing van het gemeentedecreet kon de raad van bestuur enkel bevoegdheden
toevertrouwen aan het directiecomité door het nominatief inschrijven van overheidsopdrachten
in het budget.
In het nieuwe decreet over het lokaal bestuur wordt die bevoegdheidsverdelende rol van de
beleidsrapporten niet hernomen en is er dus een afzonderlijk besluit vereist voor de
bevoegdheidsdelegatie.
Als gevolg van de budgetwijziging delegeert de raad van bestuur bepaalde bevoegdheden tot
het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het gunnen van
overheidsopdrachten, voorzien in de budgetwijziging 2019, aan het directiecomité.
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