STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 mei 2020 - Openbare zitting

Aanwezig:

5.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François,
Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne,
Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt,
Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring gewijzigde tarieven en
prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de
culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de
voorgelegde tarievenlijst.

De beslissing wordt genomen met 31 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman,
Stefaan Deleus, Catherine François, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van
den Brande, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal
El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen,
Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan) en 9 onthoudingen (Karel Geys, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs
Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

•
•

Beslissing Agentschap Binnenlands Bestuur van 14 mei 2014 houdende de goedkeuring van
de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2014 houdende de oprichting van een
autonoom gemeentebedrijf onder de naam “AGB Mechelen Actief in Cultuur”.
De gemeenteraad van 16 december 2019 hecht goedkeuring aan de toekenning van een
prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten
georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en geeft machtiging
aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC
betaalbaar te stellen.
Het directiecomité van 5 mei 2020 stelt ingevolge de coronamaatregelen een aangepaste
tarievenstructuur voor. Deze zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende raad van
bestuur.
Collegebeslissing 11 mei 2020 - punt 35: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

Het AGB is ingevolge artikel 2, van de beheersovereenkomst tussen de stad Mechelen en
het AGB MAC belast met een integrale publiekrechtelijke exploitatieopdracht van ‘culturele
infrastructuur’, en met het ontplooien van een ‘culturele werking’.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het AGB MAC verbindt er zich toe, ingevolge artikel 11 van de beheersovereenkomst, om
het stadsbestuur in kennis te stellen van de tarieven en de tariefstructuren die zij zal
toepassen voor de exploitatie van de stedelijke culturele infrastructuur, met het oog op het
overtreffen van de kosten door de ontvangsten.
Nieuwe tarieven en tariefstructuren kunnen door het bedrijf niet worden toegepast
vooraleer de gemeenteraad hierover heeft beslist.
Het directiecomité van het AGB MAC heeft dienaangaande op 5 mei 2020 besloten een
prijssubsidie aan de Stad te vragen en deze wijziging alsnog voor kennisname voor te
leggen aan de eerstvolgende raad van bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen acht deze tarieven te hoog en niet sociaal
aanvaardbaar.
Het is daardoor opportuun om een prijssubsidie die ten goede komt aan de bezoekers van
de culturele activiteiten toe te kennen per prestatie die door het AGB MAC wordt geleverd.
Op de prijssubsidie op de toegangsgelden voor de btw-toepassing moet eveneens btw
worden gerekend.
Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaal bedrag van de prijssubsidie
voor 2020 op 3.719.133 euro exclusief btw, 3.967.746 euro inclusief btw.
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn de nodige kredieten voorzien.
De gemeenteraad heeft het toezicht op de werking van het AGB MAC en daarbij ook op de
besteding van de prijssubsidie. Elke gemeenteraadsfractie is vertegenwoordigd in de raad
van bestuur.
Op de prijssubsidie zijn de btw-tarieven van 6% en 21% van toepassing ingevolge artikel
18, §1,12° W.BTW en het KB nr. 20 Vaststelling van de tarieven van de btw en tot de
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, in uitvoering van het btwwetboek.
Het college van burgemeester en schepenen moet gemachtigd worden tot het betaalbaar
stellen van de subsidie.
Ingevolge de coronamaatregelen en de verplichte sluiting van de bibliotheek heeft Het
Predikheren zijn werking moeten herzien. Om alsnog in de mogelijkheid te zijn om boeken,
cd’s, dvd’s te kunnen uitlenen, wordt ingezet op reserveringen.
Gezien men enkel nog via reservaties kan uitlenen wordt het tarief hiervoor op nul gezet.
Deze wijziging blijft geldig tot het einde van de corona maatregelen, en stopt wanneer de
bibliotheekwerking terug volledig kan worden opgestart (fase 4).
Deze tarieven gaan in voege vanaf 26 mei 2020.
Een overzicht wordt voorgelegd van de tarieven en prijssubsidies tijdens de
volledige/tijdelijke sluiting van de bibliotheek alsook een overzicht van de tarieven en
prijssubsidies vanaf de volledige heropstart.
De verduidelijkende nota van het directiecomité van 5 mei 2020 wordt voorgelegd.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend
Juridische grond
•
•
•

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
Het Decreet Lokaal Bestuur met betrekking tot het administratief toezicht.
De beheersovereenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december
2018 en gewijzigd door de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Financiële gevolgen
Deze prijssubsidie wordt geraamd op een totaalbedrag van 3.967.746 euro inclusief btw en is
voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad en AGB MAC.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde tarieven en prijssubsidie goed voor het dienstjaar 2020
aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen
van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de
voorgelegde tarievenlijst en machtigt het college van burgemeester en schepenen om de
prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.
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Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 26 mei 2020 zal toepassen vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, wordt geraamd op een totaalbedrag van 3.967.746 euro inclusief BTW en is
voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 27 mei 2020

Fabienne Blavier
voorzitter

3

