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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 26 maart 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00116 Notulen gemeenteraad 12 maart 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 12 maart 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst patrimonium

2 2019_GR_00115 Groenzone Ranonkelstraat: aanvaarding kosteloze overdracht

Op 15 april 2002 verkreeg sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom een vergunning voor de 
bouw van 28 sociale woningen langs de Kalmoes-, Ranonkel- en Gagelstraat. Bij dit bouwproject werd een 
zone aan het einde van de Ranonkelstraat, aansluitend op St.-Janneke, als groenzone ingericht. De overdracht 
van deze groenzone werd niet opgelegd binnen de vergunning, waardoor ze nog steeds eigendom is van Kleine 
Landeigendom Zuiderkempen.

Kleine Landeigendom vroeg in 2014 of de stad interesse heeft om dit perceel van 4a 80ca gratis over te nemen, 
het schepencollege toonde hierin op 4 januari 2016 interesse. De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid maakte een ontwerpakte op om deze overdracht te regelen, die nu voorligt voor aanvaarding.

De gemeenteraad aanvaardt de overdracht van de groenzone.

Sector vrije tijd
3 2019_GR_00114 Jaarverslag en jaarrekening 2018 Interlokale Vereniging Sportregio 

Kempen: goedkeuring

Om te voldoen aan het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking werd er een 
Interlokale Vereniging Sportregio Kempen opgericht. 

Sinds 2015 is de ondersteuning van de provincie Antwerpen weggevallen en werd de Interlokale Vereniging 
Sportregio Kempen verdergezet tussen de gemeenten onder een andere organisatievorm. De nieuwe statuten 
werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 maart 2015.

De gemeenteraad moet jaarlijks het werkingsverslag en de jaarrekening goedkeuren.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

4 2019_GR_00112 Lokaal Overleg Kinderopvang: aanduiding vertegenwoordiger van het 
lokale bestuur en goedkeuring samenstelling

Het lokaal bestuur bepaalt de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang op maat van de lokale 
situatie. De gemeenteraad neemt hierover de eindbeslissing. 

Uiterlijk zes maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode wordt de concrete samenstelling vastgelegd 
door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur aan in het Lokaal Overleg 
Kinderopvang. 

Dienst financiën
5 2019_GR_00121 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 

voorgenomen verbintenissen, rapport periode juli - december 2018: 
kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder van 31 december 2018 over de 
voorafgaande controles die zij in de laatste zes maanden 2018 uitvoerde inzake voorgenomen verbintenissen 
die onderworpen zijn aan de visumplicht.


