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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf

GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 17 december 2020
Stafdienst - Stafmedewerker

5 2020_RBA_00027 Coronacrisis: uitbreiding korting op concessievergoeding - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jos Plessers, Voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; de heer Marc Vanherk, Lid 
rvb; de heer Stijn Van Baelen, Lid rvb; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid rvb; mevrouw Ann Bernaerts, 
Lid rvb; mevrouw Mia Croonen, Lid rvb; de heer Mathieu Damen, Lid rvb; mevrouw Geertje Das, Lid 
rvb; mevrouw Sylvia Dries, Lid rvb; de heer Toon Geusens, Lid rvb; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid 
rvb; de heer Luc Martens, Lid rvb; de heer Bert Schelmans, Lid rvb; de heer Guido Schonkeren, Lid 
rvb; de heer Friedo Steensels, Lid rvb; de heer Lode Van Mierlo, Lid rvb; de heer Jos Vanmontfort, Lid 
rvb; de heer Jan Verjans, Lid rvb; mevrouw Sara Vrolix, Lid rvb; mevrouw Lieve Willems, Lid rvb; de 
heer Tom Wertelaers; mevrouw Ann Vande Weyer; de heer Rik Bloemen, Waarnemend secretaris

Afwezig:
de heer Eddie Brebels, Secretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de opgelegde maatregelen naar aanleiding van de tweede corona-golf kunnen diverse 
rechtspersonen geen gebruik maken van de infrastructuur die ze van het autonoom gemeentebedrijf 
Bocholt  in concessie hebben. Dit betekent ook dat ze opnieuw geen activiteiten kunnen ontplooien en 
hun werking niet realiseren, waardoor ze inkomsten missen.

Argumentatie
Omdat het autonoom gemeentebedrijf Bocholt de rechtspersonen een extra steun in de rug wil geven, 
lijkt het niet meer dan billijk dat de diverse rechtspersonen die geen gebruik kunnen maken van de 
infrastructuur die ze van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt  in concessie hebben, bovenop de 
reeds toegekende korting van 5/12de op het jaarbedrag 2020, een bijkomende vrijstelling krijgen voor 
de vergoedingen van september tot en met december 2020. Dit komt neer op een bijkomende korting 
van 4/12de op het verschuldigde jaarbedrag in 2020.

Juridische grond
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de 
gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke reglementen vast te stellen. Dit wordt nog eens 
bevestigd in artikel 41 tweede lid 2° van hetzelfde decreet. Tenslotte bepaalt ook artikel 41 tweede lid 
23° dat de gemeenteraad bevoegd is om subsidiereglementen vast te stellen.

De statuten van het AGB Bocholt van 19 december 2019 waar in artikel 21 gesteld wordt dat het de 
raad van bestuur is van het AGB die beslist over tariefreglementen.
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De concessieovereenkomsten met de diverse concessionarissen:

Concessieovereenkomst (1 januari 2011) voor het cafetaria van sporthal De Steenakker met mevr. 
Wendy Monnens.

Concessieovereenkomst (29 juni 2017) voor jeugdhuis en instuif DE KOUTER met De Kouter vzw

Concessieovereenkomst (10 november 2010) voor het cafetaria van het gemeenschapscentrum de 
Kroon met NV Bockhold.

Concessieovereenkomst (22 december 2016) voor de levering van dranken, bereide spijzen en 
voedingswaren in sportcomplex de Damburg met NV Bockhold.

Administratieve afhandeling
Krijgen een afschrift van dit besluit:

 de financiële dienst;
 alle rechtspersonen die infrastructuur  in concessie hebben van het het autonoom 

gemeentebedrijf Bocholt.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere rechtspersonen die gemeentelijke 
infrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf Bocholt in concessie hebben zullen in het kader van 
de aanhoudende crisis t.g.v. de tweede coronagolf en het feit dat ze hun infrastructuur niet hebben 
kunnen gebruiken, op de verschuldigde jaarlijkse vergoeding in 2020 een bijkomende korting toe te 
kennen van 4/12de van het volledige verschuldigde jaarbedrag, bovenop de reeds toegekende korting 
van 5/12de.

Artikel 2
Met betrekking tot de concessie van sportcomplex De Damburg en het cafetaria van de Kroon, waar 
de nv Bockold op haar beurt met onderconcessionarissen werkt, deze korting op de 
concessievergoeding enkel toe te kennen op voorwaarde dat de NV Bockhold dezelfde mindering in 
concessievergoeding toepast voor haar onderconcessionarissen. 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Waarnemend secretaris 
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Voorzitter
Jos Plessers


