STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 18 januari 2021

Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. Verslag
Kernteam Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) van 10 december 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van het kernteam
Onderwijsoverleg Mechelen onderwijs van 10 december 2020.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
18 januari 2021, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen kerkraad LieveVrouweparochie van 14 december 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 14 december 2020.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
18 januari 2021, na goedkeuring ervan.

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn van 27
januari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie mobiliteit, burgerzaken,
dienstverlening en dierenwelzijn op woensdag 27 januari 2021om 20.00u via Microsoft Teams:
• 1. Goedkeuring verslag van 12 november 2021.
• 2. Basisbereikbaarheid binnen de vervoerregio Mechelen. (toelichting door Frank Leys - covoorzitter vervoerregioraad Mechelen en Kempen en Els Langenus - De Lijn)

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
cultuur, toerisme, sociale cohesie en senioren van 28 januari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie cultuur, toerisme,
sociale cohesie en senioren op donderdag 28 januari e.k. om om 20.00 uur via Microsoft
Teams:
• 1. Goedkeuring verslag raadscommissie Cultuur, toerisme, sociale cohesie van 19
november 2020.
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•
•

2. Jaarlijkse toelichting (2020) extern verzelfstandigd agentschap Mechelen Feest vzw.
(toelichting door Barbara Willems, coördinator).
3. Evaluatie bibliotheekwerking Het Predikheren. (toelichting door Roel Van den Bril,
cultuurfunctionaris bibliotheek en communicatie).

Samen Leven. Goedkeuring Protocol voor de elektronische mededeling
van persoonsgegevens van het Agentschap zorg en Gezondheid naar
de gemeente Mechelen en OCMW Mechelen in het kader van de
verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het
oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de
Covid-19-pandemie. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het ‘Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van
het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Mechelen en het OCMW Mechelen in
het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op
het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie’ principieel
goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring ‘Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap zorg en Gezondheid naar de gemeente Mechelen en OCMW Mechelen in het
kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op
het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie’.

P&P - Stadsontwikkeling. Stationsomgeving Mechelen. Tussentijdse
herinrichting H. Consciencestraat – Leopoldstraat – Colomastraat.
Opstart ontwerpproces en toewijzing deelopdracht.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de deelopdracht “tussentijdse inrichting van de H. Consciencestraat, de
Leopoldstraat en de Colomastraat” op te starten en toe te wijzen binnen de raamovereenkomst
“ontwerper diverse infrastructuurprojecten (volgens bestek 2020-00-672)”.

P&P - Stadsontwikkeling. Stationsomgeving Mechelen. Groen- en
parkzones. Opstart ontwerpproces en toewijzing deelopdracht.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de deelopdracht “conceptontwerp groen- en parkzones stationsomgeving”
op te starten en toe te wijzen binnen de raamovereenkomst “ontwerper diverse
infrastructuurprojecten (volgens bestek 2020-00-672)”.

Openbaar Domein. Heraanleg Gandhiwijk-Tervuursesteenweg goedkeuring stadsaandeel.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de toewijzing van de werken voor het uitvoeren van wegen-,
riolerings- en omgevingswerken in de Gandhiwijk-Tervuursesteenweg door de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen aan Vanhoeyveld BVBA.

Overheidsopdrachten. Bedeling Nieuwe Maan edities maart 2021 februari 2022. Bestek 2020-OO-MARCOM-763. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Bedeling Nieuwe Maan edities maart 2021 - februari
2022” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 11 januari 2021, opgesteld door
Afdeling Marketing & Communicatie in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten/aankoopbeheer.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Bedeling Nieuwe Maan edities maart 2021 - februari 2022” aan
de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde BD myShopi, Klein-Mechelen 18a te 2880 Bornem.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal.
Goedkeuring Mechelen als lid van de "Political board of the European
Covenant of Mayors" en het geven van opdrachten. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de toetreding van Mechelen tot de “political board” van het Europese
burgemeestersconvenant principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring toetreding stad Mechelen tot de “political board” van het Europese
burgemeestersconvenant;
• Afvaardiging van burgemeester Alexander Vandersmissen als lid van de “political board”
van het Europese burgemeestersconvenant.

Onderwijsondersteuning. Trajecten 'nieuwe autoriteit in de buurt' ter
ondersteuning van Interreg 2 Seas VRAC.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de opdracht “Project Nieuwe Autoriteit in de buurt” (cf. offerte
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Project Nieuwe Autoriteit in de buurt, dd. 05.01.2021 ) gedurende de periode 15.01.202130.11.2022 toe aan Prakticum.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Ramingsnummer

bedrag

omschrijving

leverancier

MJP006106

21.000,00 €

Betaling per prestatie aan Prakticum voor
de uitvoering van de opdracht ‘project
Nieuwe Autoriteit in de buurt’ in de
periode van 15-01-2021 tot en met 3011-2022.

Prakticum

Staf Financiën. Ice Skating Center Mechelen. Goedkeuring addendum
bij basisovereenkomst.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het addendum goed bij de basisovereenkomst met het Ice Skating Center
Mechelen, welk integraal deel zal uitmaken van de bestaande overeenkomst.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Catharina. Uitbetaling
investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 21.837,07 EUR uit te betalen aan de
kerkfabriek Catharina.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
MJP002587
2021/6644010/80/0790/01 Kerkfabriek Catharina
21.837,07

Sport. Goedkeuring programma sportanimatie krokusvakantie (15-19
februari) 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het programma sportanimatie tijdens de krokusvakantie, 15-19
februari 2021.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de krokusvakantie 2021 van start
gaan op 18 januari 2021. Aan de hand van het aantal inschrijvingen worden de budgetten voor
de Krokusvakantie vastgelegd.
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Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een bedrag van 500 euro als voorschot toe te kennen aan de dienst
sport voor de organisatie van de sportanimatie tijdens de krokus- en paasvakantie 2021.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel

bedrag

omschrijving

2021/6135020/70/0740/02
MJP003789

€500 vakantie

2021/6134060/80/0741/01
MJP 003793

€900 kamp dans

2021/6134060/80/0741/01
MJP 003793

leverancier
Dienst sport

Voorshot krokus+
paasvakantie (betaling
alg. onkosten)

€ 900 inclusiekamp

Dance@Beat

VZW Kidok

P&P - Mobiliteit. Groenstraat - Overleg Kiss & Ride en maatregelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het overleg van 4 december 2020 over de schoolstraat en de Kiss
& Ride van de Groenstraat.

Strategie en Ontwikkeling. Aktename werkzaamheden werkgroep
“Public Narratives on Migration” van het Global Forum on Migration
and Development (GFMD) en deelname stad Mechelen aan de GFMD
summit .
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de werkzaamheden van Mechelen binnen de werkgroep “Public
Narratives on Migration” van het Global Forum on Migration and Development (GFMD).
Artikel 2
Het college vaardigt schepen De Francesco af voor de sessie “Narratives” van 25 januari 2021
van 16u tot 18u tijdens de GFMD-top.

Cultuurontwikkeling. Lokaal cultuurbeleid. Aktename goedkeuring
bovenlokaal subsidieproject 'Stroom op de Vaart' voor de periode 1
januari 2021 tot en met 31 december 2023.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de goedkeuring van het project Stroom op de Vaart voor de
periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Bestuurlijk Beheer. Aktename brief van Tom Kestens, waarbij hij zijn
ontslag indient als gemeenteraadslid en procedure tot aanstelling
opvolger. Bekrachtiging verwijzing naar de gemeenteraad van 25
januari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de brief van 14 januari 2021, ingediend door de heer Tom Kestens,
waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Notulenbeheer om de procedure voor de opvolging
van de heer Tom Kestens verder af te handelen.
Artikel 3
Het college bekrachtigt de agendering van volgend agendapunt op de gemeenteraad van 25
januari 2021 – agendapunt 1:
• Aktename brief van 14 januari 2021 van de heer Tom Kestens, waarbij hij zijn ontslag
indient als gemeenteraadslid.
• Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Tom Kestens, na onderzoek van de geloofsbrieven.
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