BESLUITENLIJST
De burgemeester van de stad Maaseik maakt bij deze de lijst met de besluiten en de beknopte
omschrijving van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2020 bekend.
OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 07.09.2020.
Besluit
De Raad van Bestuur keurt het verslag goed.
2. Opvolgingsrapport eerste semester 2020 meerjarenplan 2020-2025. Kennisname.
Besluit
De Raad van Bestuur van het AGBI neemt kennis van volgende documenten i.k.v. de
opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020 - 2025 over het eerste semester
2020:




het opvolgingsrapport prioritaire acties periode 1/1/2020 - 30/6/2020
het schema J1 met een overzicht van de ontvangsten en uitgaven
het schema T2 met een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

3. Waarderingstraject landbouw- en ambachtencollecties van de Musea Maaseik.
Samenwerkingsovereenkomst tussen CAG-AGBI Maaseik. Goedkeuring.
Besluit
De raad van Bestuur van het AGBI keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen
CAG en AGBI goed.
4. Concessie Theatercafé Cultuurcentrum Achterolmen – Bepaling concessieprijs.
Goedkeuring.
Besluit
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het aangepaste concessiebedrag, zijnde 300
euro per maand exclusief btw. De energiekosten blijven onveranderd op 125,25
euro.
De Raad van Bestuur gaat akkoord dat het aangepaste bedrag in artikel 1 zal
toegepast worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 en dit zolang er
overheidsmaatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus spelen die een
belangrijke impact hebben op de uitbating van de in (onder)concessie gegeven
ruimtes.

De Raad van Bestuur keurt het addendum aan de concessieovereenkomst zoals in
bijlage toegevoegd (driepartijenovereenkomst), integraal goed.
Al de betrokken partijen worden in kennis gesteld van deze beslissing en de
secretaris en de voorzitter worden gemachtigd de driepartijenovereenkomst te
ondertekenen.
5. Maatregelen inzake de gevolgen van de strijd tegen het coronavirus: cafetaria
sporthal Neeroeteren – cafetaria Achterolmen.
Besluit
De Raad van Bestuur van het AGBI gaat akkoord met het voorstel:




Uitbating cafetaria bij de sporthal van Neeroeteren: gedurende de duur van de
geldende maatregelen van de federale overheid (19.10.2020 tot en met
18.11.2020) wordt de helft van de concessievergoeding niet aangerekend zijnde
een bedrag van 599,67 euro (excl. BTW) of 725,60 euro (incl. BTW). Dit voorstel
wijkt af van de overeenkomst d.d. 18/6/2020 m.b.t. de uitbating van het cafetaria
bij de sporthal van Neeroeteren, van de campersparking en voor benutting van
het appartement, afgesloten tussen het AGBInfrastructuur en Albertine Keymis. Er
wordt geen afwijking toegestaan wat de benutting van het appartement betreft.
Concessie cafetaria Achterolmen: gedurende de duur van de geldende
maatregelen van de federale overheid (19.10.2020 tot en met 18.11.2020) wordt
de concessievergoeding 1 maal niet aangerekend zijnde een bedrag van 300
euro (excl. BTW). Dit voorstel wijkt af van de concessieovereenkomst 2013 - 2022
het AGBInfrastructuur en Brouwerij Sint-Jozef BVBA.

Het directiecomité wordt gemachtigd deze maatregel te verlengen in functie van de
coronamaatregelen inzake de (ho)reca die de hogere overheid eventueel in de
komende maanden zal treffen.

Maaseik, 8 november 2020.

Johan Tollenaere

