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Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur AGB 

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2020 
 

Aanwezig: Jan Stevens, voorzitter; 
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, Carlos Verbrugghe, Mia Deloddere, 
Rik Buyse, Guido Callewaert, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Filip Dinneweth, 
Frédéric Depypere, Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Geert Snoeck, 
Griet Ameye, Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, 
Jan Decouttere, AGB-bestuursleden; 
Rachida Abid, voorzitter BCSD/AGB-bestuurslid; 
Bruno Debrabandere, secretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  
 

Dossierbeheerder: Nele Anckaert 

 
Vaststelling aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 – AGB 
 
De raad van bestuur, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid Titel 3 – “De Extern Verzelfstandigde 
Agentschappen” - Hoofdstuk 2 “Het autonoom Gemeentebedrijf”, inzonderheid artikelen 242 en 
243; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 houdende oprichting van AGB 
Wielsbeke en vaststelling statuten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2017 houdende oprichting van AGB Wielsbeke en 
goedkeuring van de statuten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad en het AGB Wielsbeke van 28 maart 2019 houdende de 
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Wielsbeke en AGB Wielsbeke; 
Gelet op het voorgelegde strategisch meerjarenplan 2020-2025, wijzigingen 2020-2021; 
Gelet dat de raadsleden het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 ontvangen hebben op 
10 november 2020; 
Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot het financieel evenwicht en 
autofinancieringsmarge niet van toepassing zijn op het autonoom gemeentebedrijf; 
Gelet dat de raad van bestuur wordt verzocht het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – AGB, 
wijzigingen 2020-2021, vast te stellen; 

Gelet dat de fracties Vlaams Belang en N-VA tegen stemmen; 
Gelet dat de U. fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 
5 onthoudingen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025, wijzigingen 2020-2021, van het AGB Wielsbeke wordt 
vastgesteld. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8380-7694-8301-5864 en wachtwoord mekuvyn.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8380769483015864


Artikel 2 
Aan het AGB Wielsbeke worden voor de boekjaren 2020-2025 een prijssubsidie toegekend zoals 
opgenomen in het aangepaste meerjarenplan 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de financieel directeur. 
 

Namens de raad van bestuur AGB: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
secretaris  voorzitter 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
 
 
secretaris  voorzitter 
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Handtekening(en) 
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