LIJST BESLUITEN raad van bestuur AGB
Merelbeke
9 december 2020

Merelbeke, 9 december 2020

Geachte gouverneur,
We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de raad
van bestuur AGB Merelbeke van 9 december 2020 mee te delen.
Deze wordt openbaar gemaakt door aanplakking op het gemeentehuis van 14 december 2020 tot 4
januari 2021, zodat het publiek er te alle tijde kennis kan van nemen. De besluiten die op de lijst
vermeld zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.merelbeke.be/agb

In opdracht,

Michaël Pector
Secretaris AGB

Tim De Keukelaere
Voorzitter raad van bestuur

BESLUITEN

Besloten vergadering

1.

Goedkeuren notulen zitting van 23 september 2020
De raad van bestuur keurt de notulen van de vorige zitting goed.

2.

Financiën - vaststellen meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025
Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van het sport – en socioculturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De regels met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. Voor het einde van
het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Bij
besluit van 11 december 2019 stelde de raad het meerjarenplan voor de periode 2020-2025
vast. Het meerjarenplan is geen statisch document. Er zijn namelijk belangrijke
maatschappelijke en economische ontwikkelingen waarop het bestuur dient te anticiperen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de
kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook
de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het
meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Na
vaststelling door de raad van bestuur dient het meerjarenplan ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 1 20202025 van het AGB Merelbeke vast.

3.

Financiën - goedkeuren overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het ter
beschikking stellen van een lening voor de financiering van de transactiekredieten
van de investeringen voor het boekjaar 2021

Sinds 1 januari 2017 neemt het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke de exploitatie op zich
van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. Om haar doelen te
verwezenlijken beschikt het AGB Merelbeke over een meerjarenplan. In het voorontwerp van
meerjarenplan 2020-2025 voorziet voor het boekjaar 2021 in een totaal van 4.721.700,00
euro aan transactiekredieten voor investeringen. Voor dit dient het AGB financiering te
bekomen. De beheersovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat de gemeente het AGB een
lening kan toestaan voor de financiering van deze investeringen. De raad keurt de
overeenkomst met de gemeente Merelbeke voor het ter beschikking stellen van een lening
voor de transactiekredieten van 2021 goed.

4.

Overheidsopdrachten - goedkeuren verrekening 2 voor de bouw van een nieuw
gemeenschapscentrum perceel 5 - communicatiezuilen
Directiecomité verleende in zitting van 30 oktober 2017 goedkeuring aan de gunning van de
opdracht “AGB - Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum - Perceel 5 (Elektriciteit)” aan
De Mulder bvba, Leenstraat 61 te 9890 Gavere tegen het nagerekende offertebedrag van
347.374,61 euro. Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om
wijzigingen aan te brengen die leiden tot een verrekening. Deze verrekening overschrijdt het
bestelbedrag met meer dan 10%. De raad keurt de voorgestelde verrekeningen goed.

5.

Financiën - vaststellen tariefreglement op het gebruik van het culturele
activiteitenaanbod
Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socioculturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke. De raad van bestuur keurde op 13
december 2017 een tariefreglement goed op het gebruik maken van het culturele
activiteitenaanbod. Naar aanleiding van de opening van het Cultuurhuis Merelbeke wordt
voorgesteld de bestaande prijsvorken ruimer te maken; te voorzien in nieuwe categorieën van
activiteiten; korting te voorzien voor houders van de UitPAS (i.p.v. abonnementsformule), om
meer aan klantenbinding te kunnen doen. Na goedkeuring van het gewijzigde tariefreglement,
zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad keurt het
gewijzigde tariefreglement op het gebruik maken van het culturele activiteitenaanbod goed.

