Verslag RvB
Vergadering 26/04/2022 via TEAMS - beslissingenlijst
Agenda:
De raad van bestuur besluit om het vaststellen van de jaarrekening en andere
agendapunten wegens hoogdringendheid via een digitale beslissing te laten verlopen.
De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, die uitgevoerd
worden door de verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden, vallen
onder een hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, zoals beschreven in de
richtlijnen van ABB “ COVID-19: Bestuursorganen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten, publicatiedatum 18 en 25
maart 2020. De leden van de raad van bestuur blijven in de mogelijkheid om hun
stem uit te brengen en hun mening te formuleren. Eventuele opmerkingen van de
leden, worden mee opgenomen in het verslag.
1. Verslag van RvB digitale vergadering 14/02/2022 wordt goedgekeurd.
2. Raad van bestuur neem akte van ontslag uit raad van bestuur van Thomas
Lomelino. Kevin wordt vervangen door Yves Carres. Welkom Yves.
3. Vaststellen en doorverwijzen jaarrekening 2021:
De raad van bestuur krijgt zowel de wettelijke documenten als de
verschillende toelichtingsdocumenten betreffende de jaarrekening 2021
volgens de BBC wetgeving en de vennootschapswetgeving.
De raad van bestuur (1 onthouding) stelt de jaarrekeningen vast zonder
opmerkingen en legt ze voor advies voor aan de gemeenteraad.
4. Tarieven Keerdok:
De raad van bestuur gaat akkoord met tariefvoorstel (één tegenstem) en
verwijst door naar de gemeenteraad.
5. Stand van zaken lopende projecten:
a. Uilmolenweg:
i. Eind maart: goedkeuring vergunning provincie.
1. Aanplakperiode is lopende tot eind april. Tot dan kan
beroep worden aangetekend tegen de vergunning.
b. Project Leest
i. Toelichting plannen staande vergadering
ii. Omgevingsvergunning wordt eind april normaal ingediend
iii. Timing: streven naar klaar start seizoen 2023-2024
c. Project SK Heffen
i. Toelichting plannen staande vergadering
ii. Omgevingsvergunning wordt eind april normaal ingediend
iii. Werken velden afgerond tegen herfstvakantie 2022
d. Zw
Zwembad
i. Eind februarii is vergunn
vergunning dossier ingediend
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ii. Dossier is volledig verklaard
iii. Openbaar onderzoek is lopende en volgt het officiële traject
6. Aanpassing contract ontmoetingslokaal
De raad van bestuur gaat akkoord (1 onthouding) met deze aanpassingen en
geeft goedkeuring aan de voorzitter en secretaris om dit addendum en
afsprakennota te ondertekenen.
7. Varia
a. Er wordt gemeld dat Sporthal Den Boemel vanaf seizoen 2022-2023
niet meer zou bestaan.
i. Tot
T op heden heeft de stad hier nog niets over gehoord. Wordt
opgevolgd.
Voor verslag,

B. Siffer
Secretaris

A. Labsir
voorzitter

