STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 1 februari 2021

Burgerzaken. Lijst gezworenen Hof van Assisen. Aktename loting
nummers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de loting van de nummers 0 (tientallen) en 7 (eenheden) in het
kader van de procedure tot vorming van de gemeentelijke lijst van gezworenen van het Hof
van Assisen.

Marketing en Communicatie. Aktename procedure voor de
totstandkoming van de nieuwsbrieven dorpen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de procedure voor de totstandkoming van de nieuwsbrieven
dorpen.

Sociaal Beleid. Kennisname verslag SARPH - 18 januari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Handicap (SARPH) van 18 januari 2021.
Het verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 1
februari 2021, na goedkeuring ervan.

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad
en onderwijs van 10 februari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie klimaat, milieu, energie,
duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad en onderwijs op woensdag 10 februari 2021 om
20.00 uur via Microsoft Teams:
• 1. Goedkeuring verslag raadscommissie Klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal
beleid, slimme stad en onderwijs van 16 december 2020.
• 2. Bodemsaneringsprojecten OVAM. (toelichting door Inge De Vrieze, OVAM)
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Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding,
diversiteit en personen met een beperking van 11 februari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie sociale zaken, welzijn,
gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen en personen met een
beperking op donderdag 11 februari 2021 om 20.00 uur via Microsoft Teams:
• 1. Goedkeuring verslag raadscommissie Sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang,
armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen en personen met een beperking van 17
december 2020.
• 2. vzw Hanna Arendt Instituut: Toelichting werking en korte voorstelling van de projecten
i.s.m. stad Mechelen (door Christophe Busch, directeur).

Strategie en Ontwikkeling. Stadsmonitor. Goedkeuring protocollen
voor het uitwisselen van de surveygegevens uit de stadsmonitor en
uit uitwisselen van gegevens uit het bevolkingsregister voor de
opmaak van de GIS-indicatoren.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de ondertekening van de protocollen en de voorwaarden die zijn
opgenomen in de protocollen voor het uitwisselen van de surveygegevens uit de stadsmonitor
en uit uitwisselen van gegevens uit het bevolkingsregister voor de opmaak van de GISindicatoren.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan bevolking om het bestand voor de GIS indicatoren te
trekken uit het bevolkingsregister volgens de voorwaarden opgenomen in het protocol.

P&P - Stadsontwikkeling. Herinrichting Vesten. Studie naar de
herinrichting van de Vesten (R12) aan de hand van tijdelijke
maatregelen. Goedkeuring bestek en gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het bestek 1M3D8E/19/73 voor de “Studie naar de herinrichting van de Vesten
(R12) aan de hand van tijdelijke maatregelen” goed.
Artikel 2
Het college beslist gelet op de motieven uit het onderzoek en de beoordeling zoals omstandig
in het gunningsverslag beschreven de opdracht voor “Studie naar de herinrichting van de
Vesten (R12) aan de hand van tijdelijke maatregelen” te gunnen aan TM SBE-D+A.

Natuur- en Groenontwikkeling. Mechels Broek E-033. Uitbrengen van
een advies over het ontwerp-beheerplan.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit een gunstig advies mits voorwaarden uit te brengen bij de vraag tot
goedkeuring van het ontwerp-natuurbeheerplan E-033 “Mechels Broek”.
Artikel 2
Het college besluit hierbij volgende opmerkingen over te maken:
• In het beheerplan dient deel 1.6.3 ‘Ruimtelijke bestemming’ aangepast te worden. Er dient
rekening gehouden te worden met de voorschriften van het BPA ‘22 quater Mechels Broek’
en het BPA ’22 quater Mechels Broek herziening’ en met het RUP ‘Zonevreemde woningen’.

Beheer Openbaar Domein. Aanpassing fietsoversteek Kapellebaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan de aanpassing van het kruispunt Hombeekseweg Kapellebaan.
Artikel 2
Het college geeft openbaar domein de opdracht om de werken op te volgen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om een aanplanting te voorzien in de
zone die onthard is.

Openbaar Domein. Verplaatsen leidingen Mahatma Gandhiwijk:
betaling factuur.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de investeringstoelage aan Woonpunt
Mechelen ten belope van het bedrag van de factuur ten bedrage van € 91.785,37 van Fluvius
System Operator voor het verplaatsen van de leidingen in de Mahatma Gandhiwijk.

Overheidsopdrachten. Drukken van Nieuwe Maan edities mei 2021 april 2022. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2021-OOMARCOM-774.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2021OO-MARCOM-774 en de raming voor de opdracht “Drukken van Nieuwe Maan edities mei 2021
- april 2022”, opgesteld door Afdeling Marketing & Communicatie, in samenwerking met de
dienst Overheidsopdrachten.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
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leveringen en diensten. De raming bedraagt € 91.400,00 excl. btw of € 96.884,00 incl. 6%
btw.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
• Drukkerij Artoos nv, Oudestraat 19 te 1910 Kampenhout;
• Drukkerij Coloma nv, Abeelstraat 102 te 2800 Mechelen;
• Moderna drukkerij, Schoebroekstraat 50 te 3583 Paal;
• Van der Poorten, Diestsesteenweg 624 te 3010 Leuven.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10 februari 2021 om 10.00 uur.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2021-OO-MARCOM-774:
• 1: Prijs papier: 70 punten
• 2: Milieuvriendelijk papier: 10 punten
• 3: Milieuvriendelijke productie: 20 punten

Sociale Tewerkstelling. ESF-oproep 528: Partnerschappen voor
jongeren. Aktename initiatiefnemers partnerschap en goedkeuring
ondertekening intentieverklaring in functie van ondersteuning
partnerschap.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de initiatiefnemers partnerschap in Mechelen voor indiening van de
ESF-oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren.
Artikel 2
Het college keurt de intentieverklaring vanwege stad Mechelen goed ter ondersteuning van dit
partnerschap voor de ESF-oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren.

Sociale Tewerkstelling. Verwijzing naar de gemeenteraad van het
voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en stad
Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en stad Mechelen: ‘Samen sterk
voor lokaal werk in 2020-2025’.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok - Overheidsopdracht houdende de
verkoop van perceel 1 Eandistip en Rode Kruisplein met
bouwverplichting - vraag tot termijnverlenging.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag tot termijnverlenging van de opdrachtnemer van de
overheidsopdracht houdende de verkoop van de percelen Eandistip, Rode Kruisplein en
Eandiswijk - perceel 1.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met volgende termijnverlenging:
• Overmacht omwille van tussenkomst archeologie: vraag tot termijnverlenging met 31
kalenderdagen;
• Overmacht omwille van vertraging door beo-veld (bodem energie opslag): vraag tot
termijnverlenging met 35 kalenderdagen;
• Overmacht omwille van vertraging door corona: vraag tot termijnverlenging met 63
kalenderdagen, dus excl. de verwachte vertraging ingerekend door de opdrachtnemer voor
het jaar 2021 ten gevolge van corona.
De termijnverlenging wordt toegestaan onder de strikte voorwaarde dat de opdrachtnemer alle
inspanningen zal doen om de vertraging in te halen, toekomstige vertraging zal vermijden en
de uitvoeringstermijn op die manier tot een minimum zal beperken.

ICT. Organisatie vaccinatiecentrum Mechelen/Sint-Katelijne-Waver ICT.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met volgende ICT-bestellingen voor het vaccinatiecentrum
Mechelen/Sint-Katelijne-Waver:
• Software voor de registratie van de vaccins (Mediris)
• Afsprakensoftware (JCC)
• Tool om planning van medewerkers en vrijwilligers te organiseren (Beeple)

Toezicht Financiën. Besturen van de eredienst. Uitbetaling eerste deel
exploitatietoelagen 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit 70% van de tussenkomst exploitatie 2021 uit te betalen aan de
verschillende besturen van de eredienst.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:

nr. raming
MJP004105
MJP004100
MJP004101
MJP004102

budgetsleutel
6494010/80/0790/01
6494010/80/0790/01
6494010/80/0790/01
6494010/80/0790/01

Begunstigde
kerkfabriek Catharina
kerkfabriek Emmaüs
kerkfabriek Lieve Vrouweparochie
kerkfabriek O.L.V. van Hanswijk
kerkfabriek Sint-Jan Baptist en SintMJP004106 6494010/80/0790/01
Jan Evangelist
MJP004103 6494010/80/0790/01 Protestantse kerk Mechelen-Noord
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Monumentenzorg. Sint-Catharinakerk. Bestek 2014-MZ-737 voor de
interieurrestauratie. Weigering definitieve oplevering.
Besluit:
Artikel 1
Het college weigert de definitieve oplevering van de interieurrestauratie van de SintCatharinakerk (bestek 2014-MZ-737).
Artikel 2
Het college beslist pas over te gaan tot de definitieve oplevering van de interieurrestauratie
van de Sint-Catharinakerk (bestek 2014-MZ-737) en de vrijgave van de borgtocht na de
plaatsing van het zonweringsdoek aan de westgevel van de kerk, volgens de regels der kunst.

Vastgoedbeleid. Aankoop van de woning Bautersemstraat 72.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de “overeenkomst van wederzijdse aankoop- en
verkoopbelofte” van 07.01.2021 tussen de stad Mechelen enerzijds en de gebroeders Alain en
Andy Van Zand anderzijds met betrekking tot hun eigendom Bautersemstraat 72 te 2800
Mechelen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Aankoop tegen de gebroeders Alain en Andy Van Zand van hun eigendom Bautersemstraat
72 te 2800 Mechelen met het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Raghenosite.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de
authentieke akte van aankoop te ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de overeenkomst houdende tijdelijk
gebruik door het AGB MAC van een deel van de voormalige
stadsmagazijnen gelegen aan de Grote Nieuwedijkstraat te Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst houdende tijdelijk gebruik door het
AGB MAC van een gedeelte van de voormalige stadsmagazijnen gelegen aan de Grote
Nieuwedijkstraat te Mechelen.

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst diensten en leveringen voor
sleutels en cilinders. Goedkeuring gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Raamovereenkomst diensten en leveringen voor
sleutels en cilinders voor een periode van 4 jaar” akte van het verslag van nazicht van de
offertes van 19 januari 2021, opgesteld door Stad Mechelen.
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 “Raamovereenkomst diensten en leveringen voor sleutels en
cilinders voor een periode van 4 jaar” aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder
(op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sloten en Sleutels bvba (S & S),
Battelsesteenweg 319 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver.

Cultuurontwikkeling. Betaalbaarstelling toelagen 2021 afdeling Lokaal
Cultuurbeleid.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelagen 2021, vermeld in artikel 2, van de afdeling Lokaal Cultuurbeleid
uit te betalen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming
Budgetcode
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
MJP003401

AC000071

2021/6490200/80/0709/01

Abattoir Fermé
Beeldsmederij DE MAAN
Festival van Vlaanderen
Kunstencentrum NONA
ARSENAAL/LAZARUS
Zefiro Torna

€
€
€
€
€
€

21.817
43.756
25.839
32.785
29.129
19.258

Jeugd. Uitbetaling voorschotten 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de voorschotten subsidies 2021 voor de jeugdhuizen, vakantiespeelpleinen
en jeugdbewegingen goed.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de:
• afdeling Financiën om:
- de subsidies voor de jeugdhuizen en de vakantiespeelpleinen, via voorschotten, per
twaalfden (10/12) uit te keren en vanaf december 2021 het saldo uit te keren;
- de subsidies voor de jeugdbewegingen uit te keren door eind juni een voorschot, ten
bedrage van 50% van het subsidiebedrag van 2020, uit te betalen. Het saldo wordt
uitgekeerd vanaf december 2021
• de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te regelen:
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UITGAVEBUDGET

BEGUNSTIGDE

VOORSCHOT 10/12

SALDO

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

JH Joppe
JH Hojé
JH Joko
VSP Weyneshof
VSP J. Verbert

967,08 x 10 = 9670,83
415,91 x 10 = 4159,16
1180,25 x 10 = 11802,50
2401,66 x 10 = 24016,66
1615 x 10 = 16150

December
December
December
December
December

ARTIKEL

BEGUNSTIGDE

VOORSCHOT 50%

SALDO

Idem

Jeugdbewegingen
(zie lijst)

Zie lijst

December 2021

2021
2021
2021
2021
2021

Jeugd. Goedkeuring organisatie acties Week tegen Pesten en
bevlagging Sint-Romboutstoren.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de sensibiliseringsacties naar aanleiding van de ‘Week tegen
Pesten 2021’.
Artikel 2
Het college beslist in te gaan op de vraag van dienst jeugd om tijdens de week tegen pesten
de Stip-it vlag te hangen op de Sint-Romboutstoren.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Toerisme

datum

opdracht

5 feb-12 feb
2021

Bevlaggen van St-Romboutstoren
met vlag van Stip-it campagne

opmerking
Vlag van 3*3 zal tijdig
aangeleverd worden.

P&P - Mobiliteit. Ecozone. Verlenging tijdelijke uitbreiding lockers.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de verlenging van de tijdelijke uitbreiding van 11 lockers tot en
met 31 maart 2021.

Onderwijsondersteuning. Digitale kloof onderwijs. Beslissing tot extra
ondersteuning door aankoop laptops.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de acute wachtlijst weg te werken en de te voorziene toename in
vragen meteen te capteren. Het college geeft goedkeuring voor de aankoop van 100 laptops
binnen het huidige raamcontract van de stad.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Sociaal Beleid om, met het oog op volgend
schooljaar, een duurzaam verhaal van e-inclusie uit te werken, samen met scholen en
partners. Er moet daarbij gezocht worden naar verschillende financieringsstromen.
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Toezicht Financiën. Vzw J@M. Betaalbaarstelling exploitatietoelage
2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de werkingstoelage van 1.073.000,00 euro betaalbaar te stellen aan de
vzw J@M.
Artikel 2
Het college besluit om de toelage inzake buurtsport van 25.877,00 euro betaalbaar te stellen
aan de vzw J@M.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
MJP003313
MJP002876

Begunstigde
vzw J@M
vzw J@M
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