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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 7 september 2004 autonoom gemeentebedrijf 'AGB Sport en Recreatie 
Herentals' opgericht. Het decreet lokaal bestuur bevat een aantal nieuwe regels over autonome 
gemeentebedrijven. De statuten van het autonoom gemeentebedrijf moeten aan de nieuwe regels 
worden aangepast.

Argumentatie
Het decreet lokaal bestuur bevat een aantal nieuwe regels over autonome gemeentebedrijven. De 
statuten van het autonoom gemeentebedrijf moeten aan de nieuwe regels worden aangepast.

De notulen van de besluiten van de gedelegeerd bestuurder kunnen door de leden van de raad van 
bestuur onmiddellijk na de opmaak ervan digitaal worden geraadpleegd via de notuleringsapplicatie 
Parnassus 8.

Besluit

De gemeenteraad keurt de statuten van 'AGB Sport en Recreatie Herentals' goed.
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