
 

 

LIJST RAAD VAN BESTUUR 15.12.2021. 

 

Besloten zitting 

1 Goedkeuren van de notulen van de raad van bestuur van 27.10.2021. 

Goedkeuren van de notulen van de raad van bestuur van 27.10.2021. 

2 Evaluatie van de beheersovereenkomst 2020 tussen de gemeente Assenede en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Assenede. 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het evaluatieverslag 2020, zoals in bijlage gevoegd. De Raad 

van Bestuur gaat akkoord dit evaluatieverslag 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad 

Assenede van 15.12.2021 ter evaluatie van de beheersovereenkomst. 

3 Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020. 

Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020. 

4 Goedkeuren van de aanvraag van de werkingstoelage 2021. 

Er wordt voor het boekjaar 2021 aan het gemeentebestuur Assenede een werkingstoelage gevraagd 

van € 160.523,48. 

5 Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass'Cul 2022. 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass'Cul 2022. 

6 Goedkeuren van het prijssubsidiereglement van de sporthal Assenede 2022. 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2022. 

7 Goedkeuren van het prijssubsidiereglement van Ter Walle 2022. 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement Ter Walle 2022. 

8 Vaststellen van de aanpassing 1/2021 van het meerjarenplan 2020-2025. 

Vaststellen van de aanpassing 1/2021 van het meerjarenplan 2020-2025. 

9 Goedkeuren van het gebruiksreglement van het Gemeenschapscentrum De Bijenkorf. 

De gebruiksreglementen van de verschillende gebouwen binnen het AGB, de gemeente en het 

OCMW werden geactualiseerd en verder op elkaar afgestemd.  Er werd gekozen om voor de 

verschillende reglementen zoveel mogelijk hetzelfde stramien en dezelfde bewoording te 

gebruiken. Goedkeuren van het gebruiksreglement van het Gemeenschapscentrum De 

Bijenkorf. 

 



 

  

 

 

 

 

10 Goedkeuren van het gebruiksreglement van Bass'Cul. 

De gebruiksreglementen van de verschillende gebouwen binnen het AGB, de gemeente en het 

OCMW werden geactualiseerd en verder op elkaar afgestemd.  Er werd gekozen om voor de 

verschillende reglementen zoveel mogelijk hetzelfde stramien en dezelfde bewoording te 

gebruiken. Goedkeuren van het gebruiksreglement van Bass'Cul. 

 

11 Goedkeuren van het gebruiksreglement van de sporthal Assenede. 

Het gebruiksreglement sporthal Assenede, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB 

Assenede van 26.05.2016, wordt opgeheven vanaf 01.01.2022. Het nieuw gebruiksreglement 

gaat in voege vanaf 01.01.2022. 

12 Goedkeuren van het gebruiksreglement van Ter Walle. 

Het gebruiksreglement jeugd en sportdomein Ter Walle, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur 

van 25.06.2016, wordt opgeheven vanaf 01.01.2022. Het gebruiksreglement jeugd en 

sportdomein Ter Walle, zoals aan dit besluit toegevoegd, wordt goedgekeurd. Het 

gebruiksreglement gaat in voege vanaf 01.01.2022. 

 

13 Goedkeuren van de afwijking op de gebruikersreglementen i.v.m. de vergoedingen voor de  

huur van de AGB-gebouwen. 

Door de aanhoudende coronamaatregelen komen er heel wat annulaties binnen voor gemeentelijke 

gebouwen. Er wordt beslist om af te wijken van de gebruiksreglementen en de infrastructuur 

gratis te annuleren. 

14 Varia. 

 

 

 

 


