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Zitting van het Autonoom Gemeentebedrijf van 18 januari 2021 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Voorzitter 

Mark Vanleeuw, Sofie De Waele, Guido Ector, Lo Guypen, Stefanie Geerdens, Lore Michiels, Toon 
Durwael, Gunter De Ryck, Marnik Simons, Katrien Vanerum, leden Raad van Bestuur 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
DE RAAD VAN BESTUUR 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 28 september 2020 

Het verslag van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf dd. 28 september 2020 wordt mits een 
kleine aanpassing goedgekeurd. 

Financiën 

2 Goedkeuring aanrekeningen 

De Raad van Bestuur van het AGB gaat over tot de aanvaarding van de aanrekeningen voor het dienstjaar 2020, 
genummerd van A/AK1/2020/67 tot en met A/AK1/2020/113 . 
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AGB Herk-de-Stad: kennisname goedkeuring intrestaanrekening 2020 
op de door de gemeente toegestane lening. 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op 23 
november 2020 om voor het jaar 2020, aan het AGB een intrestvergoeding aan te rekenen op het uitstaande saldo 
van de lening à rato van 1,50%. Het berekende en door te rekenen intrestbedrag komt daardoor voor 2020 uit op 19 
871,27 EUR. 
 

4 AGB Herk-de-Stad : kennisname goedkeuring prijssubsidie 2021 recht 
op toegang sporthal en inschrijvingsgeld kampen. 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring door de gemeenteraad op 14 december 2020 van het 
navolgende prijssubsidiereglement sporthal Herk-de-Stad tussen gemeente Herk-de-Stad en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vanaf 1 januari 2021. 
  
  

5 Aanpassing lening toegekend aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Herk-de-Stad naar aanleiding van de gedeeltelijke 
schuldkwijtschelding. 
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De Raad van Bestuur neemt kennis dat van de per 31/12/2019 openstaande lening (1.448.920,69 euro) van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad 848.920,69 euro wordt kwijtgescholden door het stadsbestuur. 
Voor het resterende bedrag van de schuld (600.000 euro) wordt een aflossingsplan en intrestpercentage 
goedgekeurd. 
 

Meldingen 

6 Kennisname stand van zaken lopende dossiers 

De Raad van Bestuur overloopt de stand van zaken van lopende dossiers zoals technische mankementen aan het 
gebouw. 
 

7 Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

 
 
 


