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Punt A.4: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2020 houdende 
goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel en 
goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel.
Feiten en context
- De gemeente Zoersel heeft op 19 december 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, 

afgekort AGB Zoersel, opgericht.
- Op basis van de ramingen van het aantal bezoekers en het aantal ontleningen voor de periode 

2022 heeft het AGB Zoersel haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 
2022. Op basis van deze ramingen heeft het AGB Zoersel vastgesteld dat voor de periode 
2022 de inkomsten voor de bezoekersgelden minstens 73.653,29 euro (exclusief 6% btw) 
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

- Het AGB Zoersel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2022. Op 
basis van deze ramingen heeft het AGB Zoersel vastgesteld dat voor de periode 2022 de 
inkomsten voor het ontlenen van boeken en tijdschriften minstens 120.619,65 euro (exclusief 
21% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

- Het AGB Zoersel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2022. Op 
basis van deze ramingen heeft het AGB Zoersel vastgesteld dat voor de periode 2022 de 
inkomsten voor het ontlenen van cd’s en dvd’s minstens 7.699,13 euro (exclusief 21% btw) 
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

- Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2022 de voorziene 
bezoekersgelden (inclusief 6% btw) te behouden op 1,00 euro per bezoeker.

- Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2022 de voorziene 
ontleningsgelden voor boeken en tijdschriften (inclusief 21% btw) te behouden op 0,79 euro 
per ontlening.

- Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2022 de voorziene 
ontleningsgelden voor CD’s en DVD’s (inclusief 21% btw) te behouden op 0,79 euro per 
ontlening.

- Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de 
gemeente Zoersel dat tijdens het kalenderjaar 2022 het recht op toegang en het ontlenen van 
materialen uit de eigen collectie kosteloos is voor de bezoeker. De gemeente wenst immers 
de bezoekers- en ontleningsgelden te beperken opdat de faciliteiten toegankelijk zijn voor 
iedereen. De gemeente Zoersel verbindt er zich toe om vanaf 1 januari 2022 deze beperkte 
bezoekers- en ontleningsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

Juridische grond
- artikel 41§2 23° van het decreet lokaal bestuur
- de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 waarin de oprichting en de statuten van 

het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, afgekort AGB Zoersel, werden goedgekeurd
- de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 door de Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 



 

Armoedebestrijding op 30 maart 2018 en de publicatie van deze beslissing in het Belgische 
Staatsblad van 30 april 2018

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1:
Het prijssubsidiereglement voor AGB Zoersel goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 
december 2020 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022. Met ingang van 1 januari 2022 kent de 
gemeenteraad prijssubsidies toe aan AGB Zoersel, zoals vermeld in de artikelen 2 tot en met 4.
Artikel 2:
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Zoersel voor het recht op toegang 
tot de bibliotheekinfrastructuur bedraagt € 1,00 per bezoeker (inclusief 6% btw).
Artikel 3:
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Zoersel voor het ontlenen van 
boeken en tijdschriften bedraagt € 0,79 per ontlening (inclusief 21% btw).
Artikel 4:
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Zoersel voor het ontlenen van cd’s 
en dvd’s bedraagt € 0,79 per ontlening (inclusief 21 % btw).
Artikel 5:
§1 De prijssubsidies kunnen steeds geëvalueerd worden in het kader van een periodieke 
evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Zoersel. In de mate er een 
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal AGB Zoersel deze steeds documenteren.
§2 Het AGB Zoersel moet op de 10e werkdag van elk kwartaal de gemeente Zoersel een 
overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang, boeken of strips 
ontleend werden of overige materialen ontleend werden tijdens het voorbije kwartaal. Dit 
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van 
deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debetnota die het AGB Zoersel 
uitreikt aan de gemeente Zoersel. De gemeente Zoersel dient deze debetnota te betalen aan het 
AGB Zoersel binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
Artikel 6:
De provinciegouverneur zal in kennis gesteld worden van dit besluit zoals bepaald in artikel 286 
§1 van het decreet lokaal bestuur. 
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