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Ontwerp-Besluit - Raad van 22/06/2020

Presentatie.- Beurspaleis.- Oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf.- Dossier nr. OPP/2020/010.

De Gemeenteraad,

Gelet op de artikels 261 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op het KB van 10/04/1995 betreffende de activiteiten met industrieel of commercieel karakter voor dewelke de gemeenteraad
een autonoom gemeentebedrijf kan oprichten met een juridische persoonlijkheid, gewijzigd door het KB van 09/03/1999 ;

Gelet op het besluit van de Regent van 18/06/1946, herroepen door het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
06/11/2003 met betrekking tot het financieel beheer van gemeentebedrijven ;

Gelet op het MB van 06/02/2004 met betrekking tot de uitvoering van art. 5 en 38 van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 06/11/2003 ;

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 26/06/2018 die het principe goedkeurt van het oprichten van een autonoom
gemeentebedrijf voor het toekomstig beheer van de exploitatie van het beursgebouw ;

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf in het kader van het algemeen belang als voorwerp zal hebben :
- Het beheer en de exploitatie van het gebouw “Beurspaleis” geaffecteerd aan culturele, economische en toeristische
activiteiten van de Stad, onder andere de archeologische site en het Belgian Beer World ;

- De aankoop van onroerend goed, de zakelijke rechten op onroerend goed met het oog op de verkoop, (ver-)huur, huur-
financiering of andere juridische handelingen met betrekking tot deze onroerende goederen ;

Ovewegende dat de Regie de volgende principes zal respecteren :

•  Oriëntatie “begunstigden en resultaten” : de Regie verbindt zich ertoe om diensten aan te bieden aangepast aan de noden
of type noden van zijn begunstigden (bestaande of toekomstige) en om een bijzondere aandacht te vestigen op de deugdelijkheid van
de geboden diensten door de aandacht te vestigen op de tevredenheid van de begunstigden. Bovendien gaat het om het oprichten van
een organisatie volledig gericht op het bereiken van resultaten ;
• Behoorlijk bestuur : de Regie verbindt er zich toe dat haar beheersorganen en -directie het beheer van hun activiteiten
verzekeren volgens duidelijk opgestelde beslissingsprocessen en onderzoeken voortdurend om de efficiëntie en de kwaliteit van de
Regie te verbeteren ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Artikel 1 : Goedkeuren van de oprichting van een Autonoom gemeentebedrijf voor het toekomstig beheer van de exploitatie van het
Beursgebouw.

Artikel 2 : Goedkeuren van de statuten van dit nieuw Autonoom Gemeentebedrijf.

Onderwerp : 

Nr DO : 1
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Artikel 3 : Goedkeuren van het beheerscontract tussen de Stad en het nieuw Autonoom Gemeentebedrijf.

Artikel 4 : Goedkeuren van het financieel plan van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Artikel 5 : Goedkeuren van het ondernemingsproject van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Artikel 6 : Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Belgische Brouwers betreffende de financiering van het
Belgian Beer World.

Bijlagen :
Beheersovereenkomst NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
Statuten NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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