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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VERGADERING VAN 27 JANUARI 2022
Aanwezigen:
Frank Smeets, voorzitter;
Juul Vrolix, Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc
Geerts en Katrien Kenis;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann, Hans Proost,
Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Maatregelen om de gevolgen van de Corona-pandemie te milderen voor de concessiehouder van de cafetaria van sportcentrum
De Bemvoort.
Aanleiding en doel
Bij ministerieel besluit van 13 maart 2020, verlengd en bijgestuurd bij latere ministeriele besluiten, werden dringende maatregelen
genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Deze maatregelen hadden en hebben verstrekkende gevolgen voor de vrijetijdssector, waardoor zich ook op lokaal vlak
aanpassingen opdringen.
Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur.
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van
de crisis coronavirus COVID-19.
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, verlengd en bijgestuurd bij latere ministeriele besluiten.
Motivering
Naar aanleiding van de Covid-19 crisis werd ook een analyse gemaakt van de kosten waarmee de concessionarissen die huur betalen
aan het AGB geconfronteerd worden. Sinds 29 november 2021 moet de binnenhoreca terug sluiten om 23.00u en mag er geen
publiek meer aanwezig zijn bij indoor wedstrijden. Bijkomend werden vanaf 1 december t.e.m. 24 december 2021 in De Bemvoort de
kleedkamers en douches gesloten.
Het is billijk om hiervoor een compensatie toe te staan.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :
Enig artikel:
De raad van bestuur verleent aan de huurder van de cafetaria van sportcentrum De Bemvoort een kwijtschelding van 100 % van de
huur voor de periode vanaf 1 december 2021 t.e.m. 31 januari 2022. De kwijtschelding heeft geen betrekking op het gedeelte van
de huurprijs dat bestemd is voor de woongelegenheid, vastgesteld op 742,00 euro/maand.
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