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Vergadering 15/06/2021 via TEAMS
Aanwezig: Abdrahman Labsir, Peter Beurghs, Ellen Naegels, Kathleen De Wolf, Pieter
Den Boer, Björn Siffer, Eva Jannes, An Verbruggen, Arnout Geys, Eva Vandersmissen,
Heidi De Nijn, Geert D’Hollander, An Boonen, Katrien Vandessel
Volmacht: /
Verontschuldigd: Jan Keppens
Afwezig: Thomas Lomelino, Paul Van Aelst
Agenda:
De raad van bestuur besluit om het vaststellen van AMJP 3 en andere agendapunten
wegens hoogdringendheid via een digitale beslissing te laten verlopen. De goede
werking en de continuïteit van taken van publiek belang, die uitgevoerd worden door
de verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden, vallen onder een
hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, zoals beschreven in de richtlijnen
van ABB “ COVID-19: Bestuursorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en verzelfstandigde entiteiten, publicatiedatum 18 en 25 maart 2020. De leden van
de raad van bestuur blijven in de mogelijkheid om hun stem uit te brengen en hun
mening te formuleren. Eventuele opmerkingen van de leden, worden mee
opgenomen in het verslag.
1. Verslag van RvB digitale vergadering 16/05/2021 wordt goedgekeurd.
2. Vaststellen en doorverwijzen AMJP3 (aanpassing meerjarenplanning 3):
De raad van bestuur krijgt de wettelijke documenten ter voorbereiding van de
vergadering. Toelichting staande vergadering wordt gegeven:
- Er wordt een extra toelage aan AGB SAM gegeven wegens minder
inkomsten door COVID-19.
- Er wordt een extra toelage aan AGB SAM te geven om alle concessies bij
AGB SAM vrij te stellen van huur tem 31 augustus 2021.
- Er wordt een correctie toegepast bij de verzekeringen. De aanbesteding en
vernieuwing verzekeringen is pas voorzien in 2022 en niet in 2021.
- Op vlak van investeringen worden volgende wijzigingen doorgevoerd:
o Het investeringsbedrag van sport-en recreatiesite Uilmolenweg
wordt verhoogd voor de realisatie van fase 1.
o Er wordt een extra investering voorzien voor de aanpassing van de
velden op SK Heffen. SK Heffen wil de werking centraliseren op de
Gentsesteenweg en wil na de vernieuwing niet op Uilmolenweg
blijven. De aanpassingen bij SK Heffen moeten gebeuren voor het
project op Uilmolenweg van start kan gaan.
o Het project van FC Walem wordt één jaar opgeschoven, net als het
project van Leest.
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Er worden nog wat kleine aanpassingen gedaan, maar deze zijn terug te
vinden in de documenten.

De raad van bestuur stelt AMJP3 vast (zonder onthouding of tegenstem) en verwijst
deze door naar de gemeenteraad.
3. Oprichting vzw Mechelse Zwemschool
- De Mechelse Zwemschool is een samenwerking tussen AGB SAM en RSCM
sinds 2004.
- Belangrijke visie is “iedereen, welke leeftijd ook tegen democratische
tarieven leren zwemmen.”
- Zwemschool wordt grootser door de uitbreidingen die gerealiseerd
worden.
- Doelstelling: betere opvolging, centralisatie inkomsten en kosten, betere
communicatie, één aanspreekpunt.
De raad van bestuur gaat akkoord met deze oprichting. Het directiecomité krijgt de
taak dit op te volgen.
4. Varia
- Toelichting buurtsport: volgend overleg, na de zomervakantie
- Is er interesse om een toelichting te krijgen over hoe de subsidies op de
tarieven berekend worden? De financiële dienst wil hier in een apart
overleg een toelichting over geven. Indien interesse, kan er naar Katrien
een mailtje gestuurd worden en wordt er een gemeenschappelijk moment
gezocht met de geïnteresseerden.
- Coronanieuws
o Aan sporthal IHAM wordt de tent tegen 1/7 vervangen door een
beachzone waar alle mogelijke beachsporten op kunnen
plaatsvinden, maar ook jeugdactiviteiten.
o Open zwemwater
 Men werkt hard door aan een programma voor meer open
water beleving tijdens de zomervakantie
 Enerzijds is er het project van de Keerdok. Hier hoopt de
stad weldra groen licht te krijgen. Dit gaat over sportief
zwemmen/baantjes zwemmen
 Anderzijds zijn er opties tot een samenwerking met Sport
Vlaanderen Hofstade en De Nekker voor het recreatieve
luik.
 De stad hoopt hier weldra over te communiceren.

Verslag RvB
Voor verslag,

B. Siffer
Secretaris

A. Labsir
voorzitter

