BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSINGEN
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
op maandag 21 maart 2016 om 17:00 uur in de raadzaal

OPENBARE VERGADERING
01. SECRETARIAAT. De notulen van de openbare vergadering van de raad van 16
februari 2016 worden goedgekeurd.
02. SECRETARIAAT. Sociaal Woonbeleid. De raad hecht goedkeuring om de serviceflatcomplexen / assistentiewoningen Verlinden, Zevenborren, Zilveren Abeel en Hoofstad
met ingang van 1 juli 2016 om te vormen tot sociale assistentiewoningen en keurt de
voorwaarden en documenten goed waarmee deze omvorming gepaard gaat.
03. SECRETARIAAT. Sociaal Woonbeleid. De raad hecht goedkeuring aan:
- het nieuw Intern Huurreglement voor de sociale huur;
- de nieuwe Huurovereenkomst voor de sociale huur;
- beide wijzigingen pas te laten ingaan vanaf 1 juli 2016.
04. PERSONEEL. De raad beslist tot aanpassing van de personeelsformatie van het
OCMW met ingang van 1 april 2016.
05. ZORG. De raad keurt het toestaan van prijskorting goed op de gangbare prijs voor
Centrum voor Kortverblijf Hof van Egmont en het vermelden van deze korting op de
factuur (per 1 april 2016).
06. FACILITY. De raad hecht goedkeuring tot aankoop van projectgrond te Mechelen, De
Langhestraat 14 en 16.
07. FACILITY. De raad gaat akkoord met de openbare verkoop van de delen van percelen
op basis van kadastrale grootte te Bonheiden, Krankhoefveld, sectie A nrs. 69b, 70,
71a, 71b en Sint-Katelijne-Waver, afdeling 3 sectie D nr. 491r.
08. FACILITY. De raad gaat akkoord met de rechtstreekse verkoop van agrarisch gebied
Sint-Katelijne-Waver afd. 3 ‘Bultjenshoek’, sectie A nrs. 104 a en delen van percelen
105 c, 107 a en 108 aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver voor openbaar nut, namelijk
aansluiting van de straat Schrans op de Kruisweglei, voetpad, fietsstroken, riolering,
open grachten en een speelterrein voor jeugdbewegingen.
09. FACILITY. De raad gaat akkoord voor uitvoering van volgende pachtwissels:
- het perceel Mechelen 5de afdeling sectie B 281 - groot 0.1902 ha;
- de percelen Mechelen 5de afdeling sectie B 226-groot 0,3008 ha, sectie B 227-groot
0,1501 ha, sectie B 279-groot 0,1252 ha, sectie B 286-groot 0,1370 ha, sectie B 287groot 0,1290 ha

- de percelen Mechelen 5de afdeling, vrij van pacht, sectie C nr. 19-groot 1,4610 ha,
sectie C nr. 23-groot 0,1168 ha, sectie C nr. 25-groot 0,4210 ha, sectie C 26 nr.-groot
0,5510 ha.
A1. SOCIALE ZAKEN. De raad beslist voor 2016 een éénmalige bijkomende ledenbijdrage
toe te kennen aan SVK Bodukam vzw.
10. MEDEDELINGEN– VARIA – VRAGEN

BESLOTEN VERGADERING
11. SECRETARIAAT. De notulen van de besloten vergadering van de raad van 15 februari
2016 worden goedgekeurd.
12. FINANCIEN. De raad beslist om verschillende (schulden)dossiers in te vorderen door
instellen van dwangbevelprocedure. .
13. PERSONEEL. Kennisname van de lijst van beslissingen (februari 2016) door de secretaris in het kader van delegatie van bevoegdheden (dagelijks personeelsbeheer en
aanstelling-ontslag-tucht).
14. MEDEDELINGEN – VARIA – VRAGEN
15. Er wordt kennis genomen van volgende procesen-verbaal:
 Algemeen Beleid:
 Sociale Zaken:
 Ouderenzorg (wzc):
 Ouderenzorg (zo):
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