AGB Kalmthout, Kerkeneind 13, B-2920 Kalmthout

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.
Datum: 19 juni 2017.
Aanwezig: M. De Bock, voorzitter ; L. Jacobs, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S.
Lathouwers, J. Oerlemans, D. Van Peel, leden ; H. De Schepper, L. Peeters, S. Van
Heybeeck, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren,
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, P. Brosens, bestuurders ; V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: R. Francken, C. De Rydt, A. Dierckx, J. Breugelmans en N. Brosens,
bestuurders.

De zitting wordt geopend om 19.30 uur.
Vervolgens wordt overgegaan tot de afhandeling van de dagorde van de raad van bestuur
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.

DAGORDE
===========
1. Vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2016.
2. Goedkeuring van het voorstel van het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor het
ontmoetingscentrum De Zonnedauw.
3. Goedkeuring van het voorstel van tarief voor laattijdige betaling facturen.
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 februari 2017.

VERSLAG
===========
BESLOTEN ZITTING.
1. Vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2016.
De heer Marc Maris, aangesteld als commissaris voor het AGB Kalmthout, licht de
jaarrekening toe aan de hand van een powerpoint presentatie en het verkort schema van de
jaarrekening. De jaarrekeningbundel werd reeds eerder bezorgd aan de leden van de Raad
van Bestuur. De powerpointpresentatie zal nog gepubliceerd worden op het intranet.

1/2

Daarnaast geeft de heer Maris nog een korte toelichting over de commissarisverslagen
(volgens NBB en BBC) en zijn ‘verklaring zonder voorbehoud’.
2. Goedkeuring van het voorstel van het aangepaste gebruiks- en tariefreglement voor het
ontmoetingscentrum De Zonnedauw.
De voorzitter stelt voor om dit punt uitgebreid te behandelen in de zitting van de
gemeenteraad, die aansluitend doorgaat na afloop van deze vergadering van de Raad van
Bestuur.
3. Goedkeuring van het voorstel van tarief voor laattijdige betaling facturen.
De voorzitter stelt voor om dit punt uitgebreid te behandelen in de zitting van de
gemeenteraad, die aansluitend doorgaat na afloop van deze vergadering van de Raad van
Bestuur.
4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 februari 2017.
Het verslag van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout van 27
februari 2017 wordt unaniem goedgekeurd

De voorzitter sluit de zitting om 20.04 uur.

Bij bevel:
De secretaris

De voorzitter
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