RAADSCOMMISSIE
FINANCIËN, PATRIMONIUM,
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN
Aanwezig

12 september 2019
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Johan Van Overtveldt, commissieleden.
12 september 2019

1.

Goedkeuring verslag commissie financiën, patrimonium, landbouw en
dierenwelzijn van 9 mei 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Bestemming gronden in eigendom stad en sociaal huis. (toelichting door P.
Zeeuws en D. Deroover - Facilitaire Ondersteuning).

Verkopen van patrimonium
Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht door Patrick Zeeuws van Facilitaire
ondersteuning.
Er worden inderdaad ook gronden op het grondgebied van andere gemeenten aan die
gemeentebesturen verkocht. Of andere gemeentebesturen en ocmw’s eigendommen bezitten
in Mechelen is ongetwijfeld zo maar een inventaris daarvan bestaat niet.
Vele bossen, eigendom van Sociaal Huis, zijn in erfpacht gegeven aan Natuurpunt. Het beleid
is om te verkopen als de gronden pachtvrij worden tenzij wij een waardestijging door
bestemmingswijziging verwachten. Uitzonderlijk staan wij bijzondere verhuur toe maar dat
kan niet als de gebruiker landbouwactiviteit heeft. De kosten van beheer zijn meestal hoger
dan de opbrengst; vandaar de optie om te verkopen.
Bij het meerjarenplan zal aangegeven worden wat de plannen zijn qua verkoop.
Of het kasteeltje in de Lakenmakerstraat gekocht wordt zal al dan niet in het meerjarenplan
voorzien zijn.

3.

Bijenhotel en -populatie. (toelichting door A. Ghekiere - Natuur- en
Groenontwikkeling) (agendapunt ingediend door gemeenteraadslid V.
Vanmarcke, in bijlage)

Bijenhotel en -populatie
Het agendapunt ingediend door Vicky Vanmarcke wordt met een presentatie toegelicht door
Annabel Ghekiere van dienst Natuur- en groenontwikkeling.
Op de vraag of er inventaris bestaat van de bijenkasten in Mechelen wordt negatief
geantwoord. De suggestie wordt gedaan om zo’n inventaris op te maken.
Het systematisch voorzien van bermbloemen kan ook helpen.
Verslaggever:
R. Schaerlaecken
Financieel directeur

