BESLUITENLIJST
Aanwezig
Johan Tollenaere, voorzitter-bestuurder.
Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc Vereecken, Guido Geusen,
Bouchera Ait Aadi, bestuurders.
Dominique Damen, Frank Goossens, Sara Didden, Magda Bocken, Ine Franssen, Elke
Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido Hellings, Audrey Jütten, Leo Pieters, Pierre Hendrikx,
Eddy Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim
Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, Dirk Reeskens, Peter De
Bruyn, raadsleden.
Maike Stieners, secretaris.
Verontschuldigd: Kevin Drees, raadslid.
De voorzitter van de Raad van Bestuur van AGBIM maakt bij deze de lijst met de besluiten
van de zitting van 31 mei 2021 bekend.
ZITTING
1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 3 mei 2021.
De Raad van Bestuur keurt het verslag goed.
2. Jaarrekening 2020 AGB Infrastructuur Maaseik. Vaststelling.
De Raad keurt goed:
De twee jaarrekeningen 2020 van AGB Infrastructuur Maaseik worden opgemaakt volgens de
BBC-regels (de BBC-jaarrekening), enerzijds, en volgens het Wetboek van Vennootschappen
(de vennootschapsjaarrekening) anderzijds. De raad van bestuur AGBI wordt stelt de
jaarrekeningen 2020 vast. De vennootschapsjaarrekening zal, na vaststelling door de raad van
bestuur, doorverwezen worden naar de Algemene Vergadering (zijnde de gemeenteraad).
3. Indexatie huurgelden sporthallen AGBI. Goedkeuring.
De Raad keurt goed:
Het reglement van de huurtarieven voor de sporthallen werd op 27 mei 2019 goedgekeurd
door de raad van bestuur AGBI. Alle tarieven dienen op 1 augustus van elk jaar geïndexeerd
te worden op basis van het gezondheidsindexcijfer. Het cijfer van de gezondheidsindex voor
werkjaar 2021-2022 werd berekend in samenspraak met financiën op 1,0343 %.
De raad keurt deze indexatie goed.
4. Verlenging maatregelen n.a.v. de strijd tegen Covid 19. Concessies cafetaria
sporthal Neeroeteren en cafetaria Achterolmen. Goedkeuring. Vaststelling.
De Raad keurt goed:
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Naar aanleiding van de strijd tegen het Covid19-virus bestendigt de Raad van Bestuur van het
AGBI de specifieke maatregelen voor de cafetaria's bij de sporthal in Neeroeteren en in het
CC Achterolmen. Dit betekent dat de helft van de concessievergoeding resp. de volledige
concessievergoeding niet worden aangerekend, met terugwerkende kracht vanaf 19
november 2020 en zolang de federale maatregelen ten aanzien van de horeca van kracht zijn.
De specifieke maatregelen worden opgeheven zodra de federale overheid beslist dat de
horecazaken volledig mogen openen, ook al zijn er op dat moment nog (tijdelijke) voorwaarden
aan deze opening verbonden.
De raad keurt deze verlenging goed.

Maaseik, 3 juni 2021.

Johan Tollenaere
voorzitter
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