Besluitenlijst raad van bestuur van 24 juni 2019

1.Nieuwe beheersovereenkomst tussen Stad en AGB Bree
De Raad van Bestuur keurt de nieuwe beheersovereenkomst goed. De belangrijkste
aanpassingen hebben betrekking op:
-

een betere synergie tussen beide entiteiten op vlak van financieel beheer: op die
manier wordt een eerdere beslissing van 27 juni 2018 tot wederzijds vestiging van
een (her)-opneembaar krediet, verrekend in R/C structureel doorgetrokken op
organisatorisch vlak;

-

aanpassingen op basis van het Decreet Lokaal Bestuur op vlak van meerjarenplan,
budget, boekhouding, jaarrekening en de uitgavencyclus;

-

projectorganisatie en functioneel gezag.

2.Verkoopovereenkomst AGB en Bekay bvba
De Raad van Bestuur keurt de minnelijke ontbinding van deze verkoopovereenkomst goed.
3. Fusievoorstel AGB Bree en NV De Augustijner
De Raad van Bestuur keurt het fusievoorstel goed; het betreft een geruisloze fusie of fusie
door overneming met als belangrijke motieven o.a.:
- beide rechtspersonen zijn actief inzake parkeerbeheer wat door de fusie zal leiden tot
administratieve vereenvoudiging;
- schaalvergroting AGB;
- groter patrimonium zorgt voor betere zekerheden.
4. Bouw theaterzaal: overzicht kosten
De Raad van Bestuur neem kennis van een overzicht en duiding van de kosten, inclusief de
verrekeningen.
5. Toegevoegd punt namens fractie Verjonging

- Stand van zaken theatercafé van de Zeepziederij : AGB blijft vasthouden aan de verkoop

van de theatercafé; op dit ogenblik wordt de weg naast het café ingericht als weg
voor de werfontsluiting van fase 1 en 2 van bouwproject Michielspark. Deze toelating onder
voorwaarden moet tegemoet komen aan het vermijden van overmatige verkeersoverlast door
zwaar vrachtverkeer en tevens de veiligheid waarborgen. Ondertussen zal de theaterzaal in
volle exploitatie zijn en zal dit een beter zicht geven op de modaliteiten en randvoorwaarden voor een gezonde exploitatie van de theatercafé.

-Betaald erelonen: er zal door de financieel verantwoordelijke een overzicht gemaakt worden
van de facturen en bijhorende betalingsbewijzen van 2016, 2017 en 2018.

Betaalbewijs aflossing renteloze lening Stad Bree aan AGB Bree: De aflossing bedraagt €
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265.254,05, terug te vinden op R/C, die opvraagbaar is bij de secretaris AGB.
Ter optimalisatie van het thesauriebeheer en voor het maken van afspraken van wederzijds
kredietverlening werd op 27 juni 2018 beslist een overeenkomst op te maken, gebaseerd op
de mogelijkheid van schuldvergelijking waarbij voor de wettelijke basis verwezen wordt naar
art. 1289 en 1299 B.W.; deze overeenkomst werd gesloten tussen AGB Bree en Stad Bree tot
wederzijds vestiging van een (her)-opneembaar krediet, verrekend in rekening courant.

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met André Van Mierloo, secretaris AGB:
089/848608
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