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FO - Administratie. Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum
Mechelen (VCM) in samenwerking met Easyfairs in de Nekkerhal.
Beslissing tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van
artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur en tot opname kredieten in
de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4. Verwijzing
collegebeslissing voor aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beroept zich op artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur om de opdracht
‘inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Mechelen’ (kortweg VCM) in samenwerking met
Easyfairs te realiseren in de Nekkerhal. Easyfairs is enige partner die op korte termijn het
totaalproject kan faciliteren.
Artikel 2
Het college beschouwt de hieraan verbonden uitgaven als dwingend en onvoorzien, waarbij het
geringste uitstel onbetwistbare schade kan berokkenen.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de totale vaste en variabele kosten tijdens de exploitatie:
451.549,36 € excl. BTW of 546.374,73 euro incl. BTW.
Artikel 4
Het college stelt vast dat deze uitgave niet voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025 en
beslist tot opname ervan in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4.
Artikel 5
Het college neemt er akte van dat de Vlaamse Regering zich heeft geëngageerd om een
financiering te voorzien om de vaccinatiecentra operationeel te maken.
Artikel 6
Het college beslist dat de concessievergoeding opgeschort wordt voor de periode dat Easyfairs
de Nekkerhal en parkings gratis ter beschikking stelt aan de stad.
Artikel 7
Het college neemt kennis van het feit dat andere personeelskosten verbonden aan het
vaccinatiecentrum nog in detail moeten uitgewerkt worden op basis van de noodzakelijke
operationele invulling conform het draaiboek en op basis van de gestelde noden en
verwachtingen (nog nader te bepalen).
De stad kan met eigen personeel of vrijwilligers werken of beroep doen op professionele
stewards. Samen met de noodplancoördinator, eerstelijnszone Mechelen-SKW en de
personeelsdienst wordt dit nog nader uitgewerkt.
Artikel 8
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Aktename collegebesluit van 13 januari 2021 – agendapunt 1 tot dwingende en
onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor
uitvoering van de opdracht ‘inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Mechelen’.
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