Raad voor maatschappelijk welzijn: zitting van 22 april 2021
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dienen de notulen
van de vorige zitting, meer bepaald van 25.03.2021, te worden goedgekeurd.

2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Schepen Marie Jeanne Hendrickx geeft een toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen
van de coronacrisis.

Financiële dienst.
3. Definitieve goedkeuring van de ontwerpakte in verband met de onderhandse verkoop van
percelen grond gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 2de afd. Zichem, sectie A-70a, A-71a, A-74a
en D-589 aan de Vlaamse Landmaatschappij.
Bevoegdheid: art. 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Juridisch kader: Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam in vergadering van 25.06.2020 het principiële besluit om
de onroerende goederen, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 2de afd. Zichem, secties D-589, A-70a,
A 71a en A-74a onderhands te verkopen aan de Vlaamse Landmaatschappij van de Vlaamse overheid
tegen de prijs van 38.973,60 euro, waarbij alle lasten en verplichtingen aan de koper worden
opgelegd.
De verkoop aan de Vlaamse Landmaatschappij van de Vlaamse overheid kan onderhands om
redenen van algemeen belang aangezien het doel van het SIGMA-plan er in bestaat om Vlaanderen
beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de
waardevolle natuur een boost te geven. Het Sigmaplan gaat over veiligheid, natuur, recreatie en
economie.
De Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties die bevoegd is om de akte te verlijden,
vraagt definitieve goedkeuring van de ontwerpakte van deze verkoop, zodat hij de akte kan verlijden.
Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie moet bij
deze uitdrukkelijk ontslagen worden enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden,
bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte.
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