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Besluitenlijst raad van bestuur 20 juni 2019 
 

        
 

 
1.Het verslag van de vergadering van 4/2/2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Het opstellen van notulen volgens het decreet Lokaal Bestuur. 
De Raad van Bestuur neemt kennis van deze nieuwe werkwijze op basis van het decreet 
Lokaal Bestuur waarbij het AGB onmiddellijk na elke vergadering een lijst met besluiten van  
zijn raad van bestuur, met een korte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden  
evenals de beleidsrapporten bezorgt aan de gemeente zodat ze kunnen gepubliceerd worden 
op de web toepassing van de gemeente.  
Door contact op te nemen met de secretaris, André Van Mierloo, 089/848608 kunnen de  
burgers inzage krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité. 
 
3. Renteloze lening Stad Bree 900.000 euro – Aanpassing terugbetalingsmodaliteiten 
De Raad van Bestuur keurt de verlenging van de aflossingstermijn naar 33 jaar goed: op  
die manier kan er een aflossingstabel worden opgesteld die gelijk loopt met de  
afschrijvingstabel met als voordeel dat aflossingen en afschrijvingen gelijk evolueren met de  
prijssubsidies. 
 
4. Renteloze lening Stad restsaldo: aanpassing terugbetalingsmodaliteiten  
De Raad van Bestuur keurt de verlenging van de aflossingstermijn naar 33 jaar goed voor  
het restsaldo nl. € 734.745,95 van een lening van 1 MIO €. Het reeds afgeloste bedrag  
komt terecht op de R/C. 
Op die manier kan er een aflossingstabel worden opgesteld die gelijkt loop met de  
afschrijvingstabel met als voordeel dat aflossingen en afschrijvingen gelijk evolueren met de  
prijssubsidies. 
 
5. Renteloze lening AGB 265.254,05 euro 
De Raad van Bestuur keurt een lening goed van 265.254,05 euro over een termijn van 33  
jaar. 
Op die manier beschikt het AGB terug over een doorgeeflening door de Stad van totaal 1.9 
miljoen euro ter financiering van de bouw van de theaterzaal; € 265.254,05 was reeds het  
afgeloste bedrag. 
 
6. Aanpassing waarderingregels. 
De Raad van bestuur stelt de aanpassing van de waarderingsregels vast. Aanleiding van deze  
aanpassingen is het tegemoetkomen aan adviezen en bemerkingen van het Agentschap  
Binnenlands Bestuur. 
 
7. AGB Jaarrekening BBC 2018 
De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening BBC 2018 vast, die ter goedkeuring zal  
voorgelegd worden aan de toezichthoudende overheid. 
 
8. AGB Jaarrekening NBB 2018 
De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening NBB 2018 vast, die ter goedkeuring wordt  
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voorgelegd aan de gemeenteraad als algemene vergadering voor het AGB. 
 
9. Strategische meerjarenplannen 2020 – 2025 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de omzendbrief KB/ABB over de strategische  
meerjarenplannen 2020 – 2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en  
beheercyclus. 
 
 
Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met André Van Mierloo, secretaris AGB:  
089/848608 
 
 


