BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSINGEN
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
op maandag 16 januari 2017 om 17:00 uur in de raadzaal

OPENBARE VERGADERING
01. SECRETARIAAT. De notulen van de openbare vergadering van de raad van 19 december 2016 worden goedgekeurd.
02. SECRETARIAAT. De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst
2017-2019 tussen Sociaal Huis en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
goed en neemt kennis van de enveloppefinanciering op jaarbasis voor het programma
‘Schoolstart’ en ‘Huis aan Huis op Oud-Oefenplein’.
03. PERSONEEL. De raad beslist tot aanpassing van de personeelsformatie van het
OCMW met ingang van 1 februari 2017.
04. ZORG. De raad beslist:
- over te gaan tot de oprichting van en tot deelname aan de publiekrechtelijke
vereniging, genaamd “Zorgbedrijf Mechelen en Sint-Katelijne-Waver”, conform Titel VIII,
Hfdst I van het decreet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
van 19 december 2008, en dit samen met het OCMW van Sint-Katelijne-Waver.
- de statuten met bijhorende bijlagen van Zorgbedrijf Mechelen en Sint-Katelijne-Waver,
zoals aangehecht bij de beslissing goed te keuren en door te verwijzen naar de
gemeenteraad van 24 januari 2017.
- het ontwerp van motiveringsnota van Zorgbedrijf Mechelen en Sint-Katelijne-Waver,
zoals aangehecht bij de beslissing goed te keuren en door te verwijzen naar de
gemeenteraad van 24 januari 2017.
05. FACILITAIRE DIENST. De raad gaat akkoord met de gewijzigde innemingen delen van
percelen te Sint-Katelijne-Waver ‘Muilshoek’, sectie B nrs. 217f2, 217a, 217b, 312a voor
de trage verbinding en de gracht Muilshoek-Abeel in totaal 1.587 m² volgens het
gewijzigde innemingsplan van 8 juni 2016 van landmeter Edwin Jacobs.
06. FACILITAIRE DIENST. De raad verleent machtiging aan de voorzitter en secretaris om
de raad te vertegenwoordigen op de openbare verkoop van het bouwlot 2 uit de
goedgekeurde verkaveling Kampenhout ‘Langestraat’, sectie D nr. 409t – groot
1.034,80 m².
07. MEDEDELINGEN– VARIA – VRAGEN: Geen

BESLOTEN VERGADERING
08. SECRETARIAAT. De notulen van de besloten vergadering van de raad van 19 december 2016 worden goedgekeurd.
09. MEDEDELINGEN – VARIA – VRAGEN: Geen
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