
Provincie Arrondissement GEMEENTE
WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur AGB
ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

Aanwezig: Jan Stevens, voorzitter;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, Rachida Abid, Guido Callewaert, 
Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Geert Snoeck, 
Frédéric Depypere, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, 
Wout Verheye, Frank Soetaert, Jan Decouttere, Danny Vanhoutte, Ine Callens, 
AGB-bestuursleden;
Bruno Debrabandere, secretaris

Verontschuldigd: Mia Deloddere, AGB-bestuurslid
Afwezig:

Dossierbeheerder: Vicky Van Thuyne

Goedkeuring wijziging reglement op reservering gemeentelijke infrastructuur

De raad van bestuur,
Gelet op het huidig reglement op reservering van gemeentelijke infrastructuur;
Overwegend dat er een nieuw sportcentrum gebouwd wordt, en deze nieuwe accommodatie dient 
opgenomen te worden in de nieuwe gebruikersgids/reglement; 
Overwegende het voorstel van de Dienst Vrije Tijd om het huidige reglement te verduidelijken en 
vereenvoudigen voor gebruikers en personeel (zie bijlage);
Gelet op de goedkeuring van het voorstel van aanpassing van het reglement door het AGB-
directiecomité op 17 augustus 2021;
Gelet op de wijzigingen in het voorstel, na advies van jeugd-, sport-,cultuur- en seniorenraad,  
goedgekeurd door het AGB-directiecomité op 12 oktober 2021;
Gelet op het positief advies van jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenraad;
Gelet dat de raad van bestuur van AGB Wielsbeke wordt verzocht de wijzigingen in het reglement op 
reservering van gemeentelijke infrastructuur goed te keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1
De voorgestelde aanpassingen van het reglement op reservering van gemeentelijke infrastructuur 
worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het aangepaste reglement op reservering van gemeentelijke infrastructuur gaat in voege vanaf 
1 januari 2022. Ook voor reeds gemaakte reserveringen zullen de nieuwe prijzen gehanteerd worden.

Namens de raad van bestuur AGB:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere Jan Stevens
secretaris voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere Jan Stevens
secretaris voorzitter

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 9564-8276-9072-6410 en wachtwoord wozosa

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9564827690726410


 

Handtekening(en)  

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 9564-8276-9072-6410 en wachtwoord wozosa

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9564827690726410

		Bruno  Debrabandere
	2021-12-21T19:24:58+0100
	Gemeente Wielsbeke
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Jan Noel Stevens
	2021-12-21T20:46:32+0100
	Gemeente Wielsbeke
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




