
 
 
VERGADERING Directiecomité AGSA –  woensdag 12 februari 2020 

Wd. Algemeen Directeur a.i.: Evelien De Coster 
Secretaris: Kenny Leeman 

 
Aanwezig 

Christoph D’Haese, Caroline Verdoodt, Katrien Beulens, Maarten Blommaert,  

Karim Van Overmeire, Frans Penne. 

 

Agenda 

1.   Goedkeuring verslag DC AGSA dd.22/01/2020     (bijlage 1) 

2.  Algemeen:       

2.1. Aanwerving projectleider: goedkeuring   

2.2. Nieuw logo AGSA: kennisgeving     (bijlage 2) 

2.3. Adviesvraag inkanteling AGB’s: kennisgeving    (bijlage 3)   

3.  Projecten 

3.1 Tragel    

3.1.1. Huurhernieuwing Smatch: bespreking    (bijlage 4) 

3.1.2. Huurovereenkomst Louis De Loose: bespreking     

3.1.3. Huurovereenkomst OCMW: bespreking    (bijlage 5) 

3.2 Siesegem 

3.2.1. Bestek Siesegem: gunning     (bijlage 6) 

3.2.2. Statuten SPV: bespreking     (bijlage 7) 

3.2.3. Innovatiehub: bespreking 

3.2.4. Embleem bedrijventerrein Siesegemkouter: goedkeuring  (bijlage 8) 

4. Varia 

 -  Stand van zaken directeur AGSA 

-  Agendering convenant Pupillen RVB 19/02/2020  
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1. Goedkeuring verslag DC AGSA dd. 22/01/2020 

Besluit: Het DC keurt het verslag van het Directiecomité AGSA van 22 januari 2020 goed. 

 

2. Algemeen 

2.1. Aanwerving projectleider: goedkeuring 

(Vertrouwelijk) 

 

 

2.2. Nieuw logo AGSA: kennisgeving 

Vanuit de stadsdiensten werd een voorstel tot nieuw logo, conform de huisstijl van de stad voorgesteld. Dit 
werd ter discussie voorgelegd aan het DC. Het DC is echter van mening dat het initiatief hiervan dient uit 
te gaan vanuit het AGSA.  

 

Dit punt wordt niet goedgekeurd. 

Besluit: Het DC keurt het nieuwe logo voor het AGSA niet goed. 

 

2.3. Adviesvraag inkanteling AGB’s: kennisgeving 

Feiten en context: 

Het evaluatieverslag en het opvolgingsverslag worden geagendeerd op de GR van maart. Intussen kwam 

van de stadsdiensten uit een vraag tot deelname aan overleg en afstemming met GD&A met het oog op 

eventuele inkanteling van de AGB’s. Dit naar aanleiding van een beslissing van het CBS.  

De leden van het DC die deel uitmaken van het CBS zijn echter van mening dat de specifieke formulering 

van de opdracht niet strookt met de richting die het CBS hiermee wenste uit te gaan en stelt dat dit eerst 

binnen de stad moet uitgeklaard worden vooraleer er hiermee kan worden verder gegaan.  

Besluit: Het DC is van mening dat dit punt niet overeenstemt met de beslissing van het CBS en vraagt de 

verderzetting hiervan on hold te zetten tot nader bericht. 

 

3. Projecten 

3.1. Tragel 

3.1.1.  Huurhernieuwing Smatch: bespreking 

Feiten en context: 

Voorafgaand:  

1/10: aanvraag Smatch voor precaire bezetting huidige winkel. 

27/11: akkoord RvB AGSA met tekst pop-up overeenkomst om dit te regelen  

➔ werd overgemaakt aan Smatch, nog geen reactie ontvangen. 
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28/01: ontvangst aangetekende zending met vraag tot huurhernieuwing.  

➔ kwam tijdig binnen dus vraag is gerechtvaardigd.  

Reactie noodzakelijk:  

- Weigering huurhernieuwing? ➔ Vergoeding verschuldigd! 

- Mogelijks minnelijk akkoord tot pop-up overeenkomst?  

- Beslissing moet uiterlijk voor 28 april 2020 overgemaakt worden aan Smatch. 

 

Besluit: Het DC vraagt om hierover een overleg in te plannen met Smatch en hun advocaten, samen met 

dhr. Dirk Caestecker, om tot een compromis te kunnen komen. 

 

3.1.2. Huurovereenkomst Louis De Loose: bespreking 

Feiten en context: 

Verzoek van dhr. Louis De Loose tot verlaging huur, gezien slechte staat van het gebouw.  

Huur op heden: 595,25€ 

Voorstel van dhr. De Loose: 300€ 

Dit is een precaire bezetting (idem als de overeenkomst met Alkuone) en is maandelijks opzegbaar. 

Besluit: Het DC besluit om dezelfde principes te hanteren als voor Alkuone en het voorstel dus niet te 

aanvaarden. Dhr. De Loose kan dus steeds zijn contract maandelijks opzeggen. 

 

3.1.3. Huurovereenkomst OCMW: bespreking 

Feiten en context: 

Huur van loods op Tragel: leegstaand 

OCMW wenst deel te huren voor opslag van meubels van overleden personen die aan het OCMW 

toevallen.  

Werd goedgekeurd in 2019.  

OCMW niet akkoord met bepalingen in de overeenkomst:   

 - enkel opzegging mogelijk door verhuurder 

 - onroerende voorheffing verschuldigd door OCMW 

Vraag tot aanpassing van deze 2 bepalingen.  

Besluit: Het DC keurt de huurovereenkomst voor het OCMW goed mits aanpassing van deze 2 

bepalingen. 

 

3.2. Siesegem 

3.2.1. Bestek Siesegem: gunning 

Feiten en context: 
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Voorstel:  
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Besluit: Het DC keurt de gunning aan bvba Lievens voor het bestek Siesegem goed. 

 

3.2.2. Statuten SPV: bespreking 

Feiten en context: 

Ter uitvoering Samenwerkingsovereenkomst dd. 10 april 2018: 

→ Oprichting RvB nodig: afgevaardigden? Zelfstandig statuut! Nu voorzien: voorzitter RvB AGSA. Nog 1 

bestuurder nodig. Pariteit in bestuurders, beslissingen via unanimiteit.   

→ SPV dient om financiële stromen zuiver te houden 

→ Verankering doel: Health & Care 

→ Voorafgaand akkoord stad Aalst nodig. 

Voorstel: Agendering op gemeenteraad maart 2020, nadien RvB AGSA.  

Dhr. Frans Penne vindt dat er nog een bijkomende onderbouwing nodig is voor wat betreft het 

‘terugkooprecht’. Het is immers onmogelijk dingen ‘terug te kopen’ waarvan men initieel geen eigenaar 

was.  

Besluit: Het DC neemt kennis van de statuten van SPV. 

3.2.3. Innovatiehub: bespreking 

Feiten en context: 

Mevrouw Sabine Smet en dhr. Vincent De Tandt van dienst Economie van de stad Aalst geven een korte 
toelichting over de stand van zaken. 

Tot op heden zijn er al 9 startups die interesse toonden. 

Deze innovatiehub is een beleidsbeslissing maar zit wel al vervat in de overeenkomst met Cordeel. 
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Besluit: Het DC neemt kennis van de stand van zaken van de innovatiehub. 

 

3.2.4. Embleem bedrijventerrein Siesegemkouter: goedkeuring 

Feiten en context: 
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Besluit: Het DC vraagt om dit punt op een later tijdstip te agenderen aangezien de ontwikkelingen op het 

bedrijventerrein Siesegem nog volop aan de gang zijn. 

 

Varia 

1. Stand van zaken directeur AGSA  

Momenteel is/wordt er nog geen nieuwe vacature uitgeschreven voor directeur voor het AGSA. 

 

2. Agendering convenant Pupillen RVB 19/02/2020 

Feiten en context: 

- Dit punt wordt geagendeerd op het College van Burgemeester & Schepenen van 17 februari 2020. 

- Op 18 februari 2020 staat dit geagendeerd op de Gemeenteraad. 

- Alle rechten blijven overgedragen. 

Dit punt wordt geagendeerd op het volgende Directiecomité van het AGSA op 11 maart 2020. 

Besluit: Het DC neemt kennis van dit punt en beslist dit te agenderen voor de Raad van Bestuur.  

 

Sluiting van de vergadering 

 

 

 

 

 

voorzitter         secretaris 

Christoph D’Haese        Kenny Leeman 

 


