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uittreksel uit de notulen 

gemeenteraad van 20 december 2022 

aanwezig 

voorzitter Marcel De Vos 

burgemeester Liesbeth Verstreken 

schepenen Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, Katrien Schryvers 

raadsleden Jos van Dongen, Jos Vekemans, Michaël Heyvaert, Rita Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Kitty 

Busschodts, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Tom Sleeuwaert, Bert Claessens, Karin Verbiest, 

Elke Sels, Emery Frijters, Lukas Kint, Julie Fierens 

algemeen directeur Kristof Janssens 

wijziging van het prijssubsidiereglement voor Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

Elk jaar raamt Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel, afgekort AGB Zoersel, op basis van verwachte bezoekers 

en ontleningen haar uitgaven en inkomsten. Het berekent ook de nodige bezoekersgelden, ontleningsgelden 

voor boeken en tijdschriften en ontleningsgelden voor cd's en dvd's. 

Op basis van de ramingen van het aantal bezoekers en het aantal ontleningen voor de periode 2023 heeft AGB 

Zoersel haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2023. Op basis van deze ramingen heeft 

AGB Zoersel vastgesteld dat, om economisch rendabel te zijn, de inkomsten minstens onderstaande bedragen 

moeten zijn: 

• voor de bezoekersgelden: 135.241,76 euro (exclusief 6% btw) 

• voor het ontlenen van boeken en tijdschriften: 106.356,19 euro (exclusief 21% btw) 

• voor het ontlenen van cd's en dvd's: 6.788,69 euro (exclusief 21% btw) 

Om economisch rendabel te zijn wenst AGB Zoersel vanaf 1 januari 2023 de voorziene gelden te wijzigen naar 

onderstaande bedragen: 

• bezoekersgelden (inclusief 6% btw): 2,07 euro per bezoeker 

• ontleningsgelden voor boeken en tijdschriften (inclusief 21% btw): 0,74 euro per ontlening 

• ontleningsgelden voor cd's en dvd’s (inclusief 21% btw): 0,74 euro per ontlening 

De gemeenteraad keurde op 25 oktober 2022 het reglement goed waarin de gemeente de bezoekers- en 

ontleningsgelden subsidieert door middel van prijssubsidies. Rekening houdend met de culturele en sociale 

functie van deze faciliteiten wenst gemeente Zoersel dat het recht op toegang en het ontlenen van materialen 

uit de eigen collectie voor kalenderjaar 2023 kosteloos blijft voor de bezoeker. Het prijssubsidiereglement moet 

daarom aangepast worden.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 
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• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 326 tot en met 341 

• beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 

• gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 houdende instemming met de oprichting van het 

Autonoom gemeentebedrijf Zoersel en vaststelling van de statuten 

• gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2019 houdende goedkeuring van de statutenwijziging van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel 

• beheersovereenkomst tussen gemeente Zoersel en Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Zoersel, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Zoersel op 23 april 2019, in het bijzonder artikel 13 

• prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 oktober 2022 

besluit 

artikel 1 

Het prijssubsidiereglement voor AGB Zoersel zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober 2022 

wordt opgeheven vanaf 31 december 2022.  

artikel 2 

De gemeenteraad keurt het nieuwe prijssubsidiereglement voor Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel goed als 

volgt:  

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ZOERSEL 

artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2023 kent de gemeenteraad prijssubsidies toe aan AGB Zoersel, zoals vermeld in de 

artikels 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 2,07 euro 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 0,74 euro per bezoeker (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 0,74 euro per bezoeker (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 tiende werkdag van elk kwartaal de gemeente Zoersel een overzicht bezorgen 

van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang werd verleend, boeken of strips of overige materialen 

werden ontleend tijdens het voorbije kwartaal. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen 
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prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren door 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.  

namens de gemeenteraad, 

 

Kristof Janssens 

algemeen directeur 

 

 

Marcel De Vos 

voorzitter 

 


