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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf

GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 26 augustus 2021
Vrije Tijd - Cultuur

2 2021_RBA_00018 GC De Kroon - inkomprijzen voorstellingen/cursussen 
seizoen 2021-2022 - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jan Verjans, 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; de heer Toon Geusens, Lid rvb; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid rvb; de heer Bert Schelmans, 
Lid rvb; de heer Guido Schonkeren, Lid rvb; de heer Friedo Steensels, Lid rvb; de heer Jos 
Vanmontfort, Lid rvb; mevrouw Sara Vrolix, Lid rvb; mevrouw Lieve Willems, Lid rvb; de heer Tom 
Wertelaers, lid rvb; mevrouw Ann Vande Weyer, Lid rvb; de heer Pieter Schuurmans, Lid rvb; de heer 
Eddie Brebels, Secretaris

Afwezig:
mevrouw Sylvia Dries, Lid rvb; de heer Luc Martens, Lid rvb; de heer Lode Van Mierlo, Lid rvb

Beschrijving
Aanleiding en context
Het autonoom gemeentebedrijf moet jaarlijks de tarieven voor de cursussen en de inkomgelden van 
voorstellingen van gemeenschapscentrum De Kroon vaststellen.

Argumentatie
Aangezien de uitkoopsommen en kosten voor de voorrstellingen en cursussen elk jaar veranderen 
dienen de tarieven hieraan ook aangepast te worden. Soms worden dezelfde tarieven aangehouden, 
soms zijn er goedkopere voorstellingen of cursussen maar wanneer nodig worden de tarieven ook op 
basis van stijgende kosten verhoogd.
De cultuurraad gaf in haar zitting van 13 juli 2021 gunstig advies. 

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt in de artikel 231 t.e.m. 244 de 
werking van een autonoom gemeentebedrijf en meer in het  bijzonder op welke wijze een autonoom 
gemeentebedrijf taken die haar door de gemeente zijn toebedeeld, dient uit te voeren en op welke 
wijze de bepalingen die vastgelegd zijn in de tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf 
afgesloten beheersovereenkomsten uitgevoerd dienen te worden en meer bepaald de wijze waarop de 
tarieven voor de geleverde prestaties van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap 
vastgesteld en berekend worden;
Verder dient nog rekening gehouden te worden met:

 De gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 waarin de oprichting en de statuten van het 
autonoom gemeentebedrijf Bocholt, afgekort AGB Bocholt, werden goedgekeurd;
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 De goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 9 oktober 2008 en de 
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2008;

 Het besluit van de raad van bestuur van het AGB Bocholt en van de gemeenteraad van 19 
december 2019 houdende de aanpassing van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 
Bocholt.

 Het besluit van de raad van bestuur en van de gemeenteraad van 19 december 2019 
houdende de goedkeuring van de aanpassing van de algemene beheersovereenkomst en de 
bijzondere beheersovereenkomsten cultuur en sport;

Het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 bepaalt dat gemeentebesturen een beroep moeten doen 
op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies inzake 
culturele aangelegenheden. In die zin werd ook advies gevraagd aan de cultuurraad.

Administratieve afhandeling
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan:

 de financiele dienst
 AGB Bocholt
 Gemeenschapscentrum De Kroon

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en 
moet gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017.

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

Besluit
Artikel 1
De inschrijvingsgelden voor cursussen en de inkomgelden van voorstellingen van 
gemeenschapscentrum De Kroon voor het seizoen 2021-2022 zoals gehecht aan dit besluit worden 
goedgekeurd.
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