Kaprijke, 28 december 2018
Raad van Bestuur van 20 december 2018 vóór de zitting van de gemeenteraad in de raadzaal
van het Administratief Centrum te Kaprijke.
Lijst met beknopte omschrijving van besluiten van de Raad van Bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB) Kaprijke volgens het artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005
1. Goedkeuren aanpassing van de beheersovereenkomst tussen het Autonoom
Gemeentebedrijf Kaprijke en het gemeentebestuur van Kaprijke i.v.m. de bewaking van de
kredieten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Besluit: Met eenparigheid van stemmen
De gemeente en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Kaprijke hebben een
beheersovereenkomst afgesloten, waarbij het AGB belast wordt met de exploitatie van het
SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke) in de Molenstraat 28 in Kaprijke.
In navolging van het nieuwe decreet over het lokaal bestuur zijn de regels inzake
kredietbewaking en voorafgaand visum (die gelden voor het gemeentebestuur) vanaf 1 januari
2019 ook van toepassing op het AGB. Daarom dient de bestaande beheersovereenkomst
aangepast te worden.
De raad van bestuur heeft deze aanpassing van de beheersovereenkomst goedgekeurd.
2.

Vaststellen 2e budgetwijziging 2018

Besluit: Met eenparigheid van stemmen
Het directiecomité heeft voorgesteld om het budget 2018 van het autonoom gemeentebedrijf
(AGB) te wijzigen.
De investeringskredieten voor de rest van het jaar 2018 kregen een aanpassing: waarvoor nog
facturen te verwachten zijn, werd behouden in 2018, de rest werd geschrapt of zal worden
hernomen in budget.
In de voorgestelde budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis 57 115,54 euro en
bedraagt de autofinancieringsmarge 28 929,33 euro.
Het budget past in het meerjarenplan. De raad van bestuur heeft deze budgetwijziging
vastgesteld.
De gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en beleidsplanning
heeft op 10 december 2018 een advies uitgebracht over dit dossier.

3.

Vaststellen budget 2019 AGB

Besluit: 9 voor
8 onthoudingen
De raad van bestuur heeft het budget voor 2019 vastgesteld.
Het AGB voorziet in 2019 de volgende investeringen in en rond het SOCK:
- Saldo aanleg Finse looppiste: 120 000 euro
- Saldo aankoop berging inclusief valbeveiliging: 35 500 euro
- optimaliseren van de akoestiek: 8 000 euro
- aanpassen oprit voor brandweer: 61 000 euro
- plaatsen fietsenstalling en laadpunt: 10 000 euro
- kast voor glazen: 1 000 euro
- zonnepanelen SOCK 16 500 euro
Het AGB vraagt aan het gemeentebestuur een lening van 252 000 euro - ter financiering van de
investeringen - en een prijssubsidie van 103 228 euro.
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