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Besluitenlijst raad van bestuur van 16 december 2019 
 

        
 

Aanwezig 

 
Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Rudi Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, 
Martijn Geerits, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Mario Knippenberg, Elly Langens, Jacques Leten, 
Elke Luyckx, Marie-Jeanne Savelkoul, Michel Theunissen, Dries Tyskens, Liesbeth Van der 
Auwera, Edith Vanaken, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lode 
Tijskens (leden), André Van Mierloo (secretaris) en Odette Clijsters (financieel verantwoor-
delijke). 
 
VERONTSCHULDIGD 
Jeff Ceyssens en Jos Drykoningen. 
 
  
1. Verslag 7 oktober 2019 – Goedkeuring 
 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
2. Evaluatieverslag AGB over de verzelfstandiging en de uitvoering van de beheer- 
overeenkomst – Goedkeuring voorstel 
 
Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de volledige 
vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de 
uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat 
verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie 
maanden uitspreekt.” 
 

Gezien het Decreet Lokaal bestuur de inhoudelijke invulling overlaat aan de besturen, werd 
er ingegaan worden op: 
 
AGB Bree: activiteiten op vandaag; 
evaluatie criteria tot verzelfstandiging; 
evaluatie fiscaal kader; 
evaluatie op financieel vlak; 
evaluatie op vlak van organisatiebeheersing; 
slotevaluatie van de verzelfstandiging. 
 
Na beraadslaging, goedgekeurd met 14 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der  
Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja 
Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Geert Ercken, Valentin Geelisen, Mathieu Kenis,  
Elly Langens, Mia Weltjens), 8 onthoudingen  (Marie-Jeanne Savelkoul, Joël Clijsters, Lien 
Ceyssens, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Lode Tijskens, Sietse Wils, Rik Hertogs). 
 

Uit deze evaluatie besluit de raad van bestuur na stemming dat de verzelfstandiging onder de 

vorm van een autonoom gemeentebedrijf best wordt verder gezet in de legislatuur 2019 -2024. 
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Het evaluatieverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.  
 
 

3. Ontwerp strategisch meerjarenplan AGB 2020-2025 - Vaststelling 

Gelet op de bepaling van artikel 243 van het Gemeentedecreet, moet de raad van bestuur 
het meerjarenplan van het AGB vaststellen en dan moet de gemeente deze vervolgens 
goedkeuren; de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet  
dragen van de keuzes die de raad van bestuur maakt. 
 
Het beleid dat in een AGB wordt (uit)gevoerd dient inderdaad een afspiegeling te zijn van 
het algemeen lokale beleid. Het is niet zinvol voor het AGB een aparte strategische oefening 
uit te voeren. 
In het kader van het meerjarenplan is het de bedoeling om beleidsdoelstellingen (actieplan- 
nen en acties) te formuleren die een weergave zijn van de beleidsaccenten van de bestuurs- 
ploeg voor de komende beleidsperiode. 
 
Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: 
 
- De strategische nota 
- De financiële nota, die bestaat uit: 
              -het financiële doelstellingenplan ( schema M1 ) 
              -de staat van het financieel evenwicht ( schema M2 ) 
              -het overzicht van de kredieten ( schema M3 ) 
- De toelichting 
 
De raad van bestuur heeft het ontwerp van strategisch meerjarenplan 2020-2025 AGB Bree 
vastgesteld. 
 
 

 
4 IKN: vestiging recht van opstal door de heer Clijsters Gert - Goedkeuring 
 
De raad van bestuur geeft zijn goedkeuring aan de vraag van de heer Clijsters Gert inzake 
de vestiging van een recht van opstal in het voordeel van mejuffrouw Evens Lore. 
 
 
5. Actualisering van de zwembadtarieven - Goedkeuring  
 
Overeenkomstig hoofdstuk VI; Financiering artikel 18 van de beheerovereenkomst tussen Stad  
en AGB gebeurt de tariefbepaling en de tariefaanpassingen door het AGB voor de toegang  
tot het zwembad. 
 
Door de stijgende exploitatiekosten (energiekosten, onderhoudsproducten, stijgende per- 
soneelskosten van het zwembad) en de afbetaling van de investeringen, is het noodzakelijk 
een tariefverhoging door te voeren. Momenteel dekken immers de prijzen de kosten  
onvoldoende.  
 
De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke zweminrichting zijn, zowel voor scholen, als 
voor de clubs, als voor vrije zwemmers ongewijzigd gebleven sinds 2013 en dienen te worden 
aangepast. 
 
De raad van bestuur geeft zijn goedkeuring aan deze tariefwijziging met 20 stemmen 
voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel  
Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Geert Ercken,  
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Valentin Geelisen, Lode Tijskens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Marie-Jeanne 
Savelkoul, Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Edith Vanaken, Rik Hertogs) en 3 onthoudingen 
(Joël Clijsters, Sietse Wils, Dries Tyskens). 

 

 
 
6. Subsidiereglement zwembadgebruik voor de lagere scholen van Bree – Ter kennisgeving  
 
Het aanleren van het zwemmen kan worden beschouwd als een taak van algemeen belang. 
De (meeste) leerlingen van de lagere scholen dienen nog te leren zwemmen, dit bijvoorbeeld 
in tegenstelling tot de (meeste) leerlingen van de middelbare scholen, die reeds tijdens hun 
lagere schooltijd de mogelijkheid hebben gehad om te leren zwemmen. 
 
Het lijkt dan ook aangewezen om, gelet op de taak van algemeen belang en het verschil in 
kunde van leerlingen in de lagere dan wel middelbare school om een subsidie toe te kennen 
door de Stad aan de lagere scholen; deze subsidie zou dan gelijk zijn aan het verschil tussen 
de huidige kostprijs van een uur schoolzwemmen en de kostprijs vanaf 01.01.2020. 
 
De Raad van Bestuur neemt kennis van bovenvermeld subsidiereglement. De gemeente- 
raad beslist om, vanaf 01.01.2020, aan de lagere scholen gelegen op het grondgebied van 
Bree, de volgende subsidie toe te kennen voor het gebruik van het zwembad i.h.k.v.  
schoolzwemmen: 
 

    - € 1,75 per volledig uur, per kind 
    - € 1,50 per ¾ uur, per kind 
    - € 1,25 per half uur, per kind 

 
 
7. IKN: Vraag splitsing en doorverkoop - Goedkeuring  
 
De raad van bestuur geeft zijn goedkeuring aan de vraag van de heer Jean Ceyssens als 
afgevaardigd bestuurder van C-Invest, inzake de voorgestelde splitsing en bevestigt zijn recht 
tot doorverkoop. 
 
 
 
 
Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met André Van Mierloo, secretaris AGB, 
089/848608. 
 
 
 
 


