STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 15 maart 2021

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname maandverslag Stad Mechelen
januari 2021 en bijlagen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag Stad Mechelen januari 2021 van de dienst
Interne Preventie en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag Stad Mechelen januari 2021 naar de overlegcomités.

Belastingen en Inningen. Belasting bedelen van maaltijden per
bromfiets 2020. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier van
ambtswege.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
bedelen van maaltijden per bromfiets van ambtswege – aanslagjaar 2020 voor een totaal
bedrag van € 1.258,92

Toezicht Financiën. Jaarrekening boekjaar 1 juli 2019 tot en met 30
juni 2020 vzw Jeugdacademie Yellow Red K.V. Mechelen. Verwijzing
naar de gemeenteraad in het kader van controle op aanwending
stadstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunt naar de gemeenteraad:
• Aktename jaarrekening boekjaar 1/7/2019 t.e.m. 30/6/2020 van de vzw Jeugdacademie
Yellow Red K.V. Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

GASAM. Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke
administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Vaststelling bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve
geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5).
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Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad de politieverordening als volgt vast te stellen:
Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve
geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Artikel 1. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid op plaatsen gelegen op het
grondgebied van de stad Mechelen wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve gelboete indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:
• de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of
door een rechtspersoon;
• het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan
20 kilometer per uur (na correctie met technische tolerantiemarge);
• de snelheidsovertreding wordt begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of
50 kilometer per uur;
• de snelheidsovertreding wordt vastgesteld volgens de voorwaarden vermeld in artikel
62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met
uitzondering van het zesde en achtste lid;
• de snelheidsovertreding wordt vastgesteld met automatisch werkende toestellen zoals
vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het
wegverkeer, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;
• er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.
Hoofdstuk 2: De gemeentelijke administratieve geldboete
Artikel 2. De bedragen van de administratieve geldboetes voor de snelheidsovertredingen
zoals omschreven in artikel 1 van deze verordening, zijn gelijk aan de bedragen vastgelegd
door de Vlaamse Regering in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014
betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen
inzake het wegverkeer.
Hoofdstuk 3. De administratieve procedure
Afdeling 1: Vaststelling
Artikel 3. De vaststelling van de snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van
deze verordening gebeurt door de bevoegde personen vermeld in artikel 3 van het Koninklijk
besluit 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 4. Het proces-verbaal van de overtreding wordt binnen veertien dagen nadat de
overtreding is vastgesteld bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar, vermeld in artikel 6 van
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Afdeling 2: Procedure voor de sanctionerend ambtenaar
Artikel 5. Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het procesverbaal heeft ontvangen, bezorgt hij dat proces-verbaal samen met de vermelding van het
bedrag van de administratieve geldboete per gewone brief aan de overtreder.
De overtreder betaalt de administratieve geldboete binnen dertig dagen na de kennisgeving
ervan, tenzij hij binnen diezelfde termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de
sanctionerend ambtenaar. De betaling van de administratieve geldboete en het bezorgen van
de schriftelijke verweermiddelen gebeuren overeenkomstig de wijze die in het betalingsverzoek
is bepaald.
Artikel 6. Als de sanctionerend ambtenaar de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of
ongegrond verklaart, brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte binnen dertig dagen na de
dag waarop hij de verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, met de vermelding
van de administratieve geldboete die moet worden betaald. In dat geval wordt de
administratieve geldboete betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing
van de sanctionerend ambtenaar op de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.
Artikel 7. Als de sanctionerend ambtenaar binnen dertig dagen na de dag waarop hij de
schriftelijke verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, de verweermiddelen van de
overtreder niet onontvankelijk of ongegrond verklaart, worden die verweermiddelen geacht
aanvaard te zijn.
Artikel 8. De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, heeft uitvoerbare
kracht als ze definitief geworden is. De voormelde beslissing is definitief op een van de
volgende tijdstippen:
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•

dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete, zoals bepaald in
artikel 5 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn
schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar of beroep
aantekent bij de politierechtbank
• dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar
waarbij de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond worden
verklaard, zoals bepaald in artikel 6 van deze verordening, tenzij degene aan wie de
boete is opgelegd binnen deze termijn beroep aantekent bij de politierechtbank
Artikel 9. Wanneer de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure vaststelt dat de
voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen, zoals vermeld in artikel 1 van
deze verordening, niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de
hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.
Afdeling 3: Beroep bij de politierechtbank
Artikel 10. Tegen een beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd kan
degene aan wie de boete is opgelegd binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing
volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank.
De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde
administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of
herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

GASAM. Type-overeenkomst tussen stad Mechelen en andere
gemeenten in kader van behandeling dossiers GAS 5. Verwijzing naar
de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring typeovereenkomst voor de behandeling dossiers gemeentelijke
administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5).
• Verlenen machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om deze
overeenkomsten te sluiten met de verzoekende gemeenten.

Bestuurlijk Beheer. Pidpa. Voordracht kandidaat-lid adviescomité D
(compartiment gemeentelijke collectieve watersanering). Verwijzing
naar de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend punt naar de gemeenteraad:
• Voordracht van de heer Patrick Princen, schepen, voor als kandidaat-lid van het Dadviescomité (compartiment gemeentelijke collectieve watersanering) van Pidpa.

Samen Leven. Goedkeuring aangepaste statuten vzw Hannah Arendt
Instituut (HAI) voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.

Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aanpassingen van de statuten van de vzw Hannah Arendt
Instituut (HAI) voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.
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P&P - Mobiliteit. Bereikbaarheid Vaccinatiecentrum. Goedkeuring
aangepast toelagereglement taxicheques.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het aangepaste ‘Toelagereglement taxicheques’ goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Notulenbeheer om het aangepaste toelagereglement
als bijlage toe te voegen aan het besluit burgemeester van 1 maart 2021 dat voor
bekrachtiging wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 29 maart 2021.

P&P - Stadsontwikkeling. Herinrichting Vesten.
Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van
diensten – communicatie en participatie. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten
van diensten voor de herinrichting van de Vesten – communicatie en participatie.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad
Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van diensten voor communicatie en participatie in
het kader van de herinrichting van de Vesten (R12).

Beheer Openbaar Domein. Toelage Zorgbedrijf Rivierenland.
Aanpassing aan de omgevingsaanleg Woonzorgcentrum
Roozendaelveld.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de hoogteverschillen in het uitgevoerde wandelpad op werfzone
Woonzorgcentrum Roozendaelveld en de uitvoeringsplannen van het Tivoli fietspad in
Poelenlandschap.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de voorgestelde oplossing om de hoogteverschillen weg te
werken, nl. aanpassing van het reeds aangelegde wandelpad in de werfzone van
Woonzorgcentrum Roozendaelveld.
Artikel 3
Het college besluit om de toekenning van een investeringssubsidie van € 5.929,00 aan
Zorgbedrijf Rivierenland voor opname in de lijst nominatieve subsidies door te verwijzen naar
de gemeenteraad.
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Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling
rooilijnplan/innameplan Voetweg 48 te Leest. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan gedeeltelijke verlegging voetweg
nr. 48 ter hoogte van Kapellebaan te Leest.

Natuur- en Groenontwikkeling. Subsidiereglement natuurprojecten ikv
het beschermd Natuurpark Rivierenland. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan het subsidiereglement ‘natuurprojecten in het
kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland’.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring subsidiereglement 'Natuurprojecten in het kader van het Beschermd
Natuurpark Rivierenland'.
Artikel 3
Dit reglement wordt na goedkeuring door de gemeenteraad bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 285,286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Dit reglement treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking zoals bepaald in artikel 288
van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Overheidsopdrachten. Realisatie stadsmagazine Mechelen "Nieuwe
Maan" vanaf september 2021 voor een periode van 3 jaar. Goedkeuren
gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Realisatie stadsmagazine Mechelen "Nieuwe Maan” akte
van het verslag van nazicht van de offertes van 4 maart 2021, opgesteld door Afdeling
Marketing & Communicatie.
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 “Realisatie stadsmagazine Mechelen "Nieuwe Maan" vanaf
september 2021 voor een periode van 3 jaar” aan de firma met de enige offerte (op basis van
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Trendhuis (Bekx) bvba, Jef Denijnplein 14 te 2800
Mechelen.
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Bouwdienst. 20201080_OBV. Omgevingsvergunning. Guldendal HIMA.
Bijstellen verkaveling met nieuwe loten en wegenis. Voorwaardelijk
gunstig advies en verwijzing zaak wegenis en rooilijn- en
innemingsplan naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden en lasten, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk
gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door B.C.S. INVESTISSEMENT voor het
bijstellen en uitbreiden van de verkavelingsvergunning 2013V005 met aanleg van openbaar
domein, op een terrein met als adres Belgradestraat 29 te 2800 Mechelen, en met als
kadastrale afdeling 3, sectie E, perceelnummers 249 X2, 248 T9 en 248 V8.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het verkavelen van grond en de aanleg van nieuwe wegenis, op een
terrein met als adres Belgradestraat 29 te 2800 Mechelen, en met als kadastrale afdeling 3,
sectie E, perceelnummers 249 X2, 248 T9 en 248 V8 in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet
van de omgevingsvergunning.

Economie. Actieplan Zomerterrassen reca in het kader van Corona.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorgelegde actieplan terrassen 2021-2022.
Artikel 2
Het college keurt het actieplan terrassen 2021-2022 goed.
Artikel 3
Het college beslist om de bestaande uitzonderingsvergunningen te verlengen, zodat die niet
opnieuw moeten aangevraagd worden.

P&P - Stadsontwikkeling. Ragheno. Goedkeuring meerwerken externe
medewerker strategisch project.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan de meerwerken voor de medewerker van het strategisch
project Ragheno.
Artikel 2
Het college verwijst de herinschrijving van het restsaldo van ramingsnr. MJP004259 met
budgetsleutel 2019/6134020/50/0610/01 naar de bespreking van de aanpassing
meerjarenplan nr. 4.
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Personeelsmanagement. Bevraging rond welzijn bij medewerkers Stad
Mechelen. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist een prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking (procedure <30.000 euro excl. btw) voor een bevraging van het
personeel rond de psychosociale aspecten uitgebreid met de thema’s welzijn, veerkracht en
burn-out.
Artikel 2
Het college is akkoord dat de volgende ondernemingen worden geraadpleegd:
• Acerta
• Liantis
• Better minds at work
• Huis van Veerkracht
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Personeelsdienst om in de bevraging het accent te leggen op
de doorstart van de organisatie na corona.

Overheidsopdrachten. Implementatie soft HR stad Mechelen - 1ste
fase kandidaatstelling - verwijzing voor goedkeuring naar de
gemeenteraad van selectieleidraad 2021-OO-PERS-790 en
gunningswijze "Mededingingsprocedure met onderhandeling".
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met
onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot
offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PERS-790
inzake de opdracht 'Implementatie soft HR stad Mechelen'.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal.
Toetreding tot de nieuwe burgemeestersconvenant en afvaardiging.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
• Het college verwijst volgende agendapunt naar de gemeenteraad:
Goedkeuring toetreding tot het vernieuwde 'Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie'.
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Artikel 2
Het college vaardigt burgemeester Alexander Vandersmissen af voor de (digitale) plechtige
ondertekening van het nieuwe burgemeestersconvenant op 21 april 2021 om 14.30u.
Artikel 3
Het college neemt er akte van dat de communicatie rond dit project zal gebeuren door
burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen Marina De Bie en dat – indien mogelijk een link zal gelegd worden met de kinderburgemeester.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal.
Goedkeuring steun voor "StopGlobalWarming"-campagne.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de “StopGlobalWarming te ondersteunen
Artikel 2
Het college geeft de afdeling Marketing en Communicatie opdracht om een communicatieplan
uit te werken in samenwerking met Strategie en Ontwikkeling.
Artikel 3
Het college vaardigt burgemeester Alexander Vandersmissen af voor de vergadering voor
burgemeesters op 22 maart 2021.
Artikel 4
Het college neemt er akte van dat de communicatie rond dit project zal gebeuren door
burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen Marina De Bie.

Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad
Mechelen en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw voor de
periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie vzw voor de periode van 1/1/2021 tot 31/12/2021 In functie van de
uitvoering van het project “Schoolstart” en het vormingstraject “Signalendetectie”.
Artikel 2
Het college besluit de verhoging van de toelage aan Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
vzw van 59.000 euro naar 66.680,00 euro voor opname in de lijst van de nominatieve subsidie
door te verwijzen naar de gemeenteraad van 29 maart 2021.
Artikel 3
Het college beslist de toelage van 66.680,00 euro aan Samenlevingsopbouw Antwerpen
provincie vzw voor het kalenderjaar 2021 betaalbaar te stellen na goedkeuring opname in de
lijst van de nominatieve subsidie door de gemeenteraad.
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Sociaal Beleid. Leerlingenvervoer. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst zwembadvervoer januari - december
2021. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en de onderwijspartners
GO! Sgr5 en Komo vzw in het kader van het zwembadvervoer voor de periode van
1/1/2021 tot 31/12/2021.

Staf Financiën. Toekennen van een coronasubsidie voor het eerste
semester 2021 aan het AGB SAM en het AGB MAC.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om
• een coronasubsidie toe te kennen voor het eerste semester van 2021 aan het AGB Sport
Actief Mechelen van 850.000 euro.
• een coronasubsidie toe te kennen voor het eerste semester van 2021 aan het AGB
Mechelen Actief in Cultuur van 300.000 euro.
Artikel 2
Het college besluit de coronasubsidie aan het AGB SAM en het AGB MAC voor opname in de
lijst van de nominatieve subsidie door te verwijzen naar de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Staf Financiën. Aangepast overzicht nominatieve subsidies. Verwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad
Mechelen.

Staf Financiën. Tarieven Hof van Busleyden 2021. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring van de gewijzigde tarievenstructuur voor het dienstjaar 2021 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van
toegang aan het museum Hof van Busleyden en De Garage.
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Toezicht Financiën. Kerkfabriek Catharina. Uitbetaling
investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 23.976,69 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
23.976,69

Toezicht Financiën. Stedelijke Cultuurraad. Goedkeuring rekening
2020 en uitbetaling werkingstoelage 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rekening van de Cultuurraad voor het dienstjaar 2020 goed en besluit om
de werkingstoelage 2021 van 2.500,00 euro betaalbaar te stellen aan de Stedelijke
Cultuurraad.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
MJP004125

Budgetsleutel
2021/6490130/80/0709/01

Begunstigde
Cultuurraad

bedrag
2.500,00

FO - Projecten en monumenten. Cultuursite Mechelen, ruimtelijke en
functionele analyse en ontwikkelen van toekomstvisie ten behoeve van
aanvraag Vlaamse investeringssubsidie culturele infrastructuur:
gunning opdracht.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de opdracht ‘Cultuursite Mechelen: ruimtelijke en functionele analyse +
ontwikkelen van toekomstvisie t.b.v. aanvraag Vlaamse investeringssubsidie culturele
infrastructuur’ toe te wijzen aan Plusofficearchitects bvba, Handelskaai 48, 1000 Brussel.

Uitvoeringsdiensten. Aanpassing huishoudelijk reglement wijk- en
dorpshuizen. Verwijzing voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de samenvoeging van de reglementen van de wijk- en dorpshuizen
en ontmoetingscentrum De Kettinghe en de aanpassingen zoals beschreven in punt 1 tot en
met punt 40 en keurt deze principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring huishoudelijk reglement van de wijk- en dorpshuizen en ontmoetingscentrum
De Kettinghe.
Artikel 3
Het bijgevoegde huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande huishoudelijke reglementen
en is van toepassing vanaf de goedkeuring van de gemeenteraad.

Vastgoedbeleid. Aankoop van een perceel grond met aanhorigheden
met het oog op uitbreiding van het Caputsteenpark te Mechelen.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Aankoop van een perceel grond met aanhorigheden gelegen nabij de Populierendreef te
Mechelen, samen groot volgens kadaster 25a 69ca, met het oog op uitbreiding van het
Caputsteenpark.
Artikel 2
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 tot aankoop te ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Vaststellen van een nieuwe straat- en pleinnaam voor
een nieuwbouwproject gelegen aan de Leopoldstraat / Willem
Rosierstraat / Vaartdijk te Mechelen (voormalige ziekenhuissite).
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het bezwaarschrift van de heer Michel Bakelandt, gewezen eerste
schepen van Willebroek, omtrent de vaststelling van de straatnaam Loe Lindemansplein en
stelt voor aan de gemeenteraad hierop niet in te gaan.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Definitieve vaststelling van volgende straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis
binnen het nieuwbouwproject gelegen tussen de Leopoldstraat – Willem Rosierstraat –
Vaartdijk te Mechelen (voormalige ziekenhuissite):
- Julienne Van Avondtstraat voor de nieuw aan te leggen straat;
- Loe Lindemansplein voor het nieuw aan te leggen plein.

Collegebeslissingen website
15 maart 2021

11

Mechelen Feest. Evenementen 2021. Zomerkalender 2021. Principiële
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de voorgelegde evenementenkalender principieel goed, mits de op dat
moment geldende maatregelen omtrent Covid-19 strikt toegepast worden. De verdere
uitwerking van de evenementen zal op een latere zitting voorgelegd worden.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Goedkeuring schuldvordering
financiering gemeenschapswachten eerste semester 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de voorgelegde schuldvordering voor 2021 inzake de financiering
gemeenschapswachten goed.

Sport. Goedkeuring plaatsing tent aan sporthal IHAM.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het plaatsen van een tent op parking sporthal IHAM ter ondersteuning van de
sportclubs in tijden van corona goed.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat door versoepeling van de coronaregels buiten sporten terug
mogelijk is. Door het plaatsen van een tent met sportvloer maakt de stad dit mogelijk voor
vele clubs en sporters.

P&P - Mobiliteit. Blauwe zone. Beslissing om geen bevraging te
organiseren in de Vorsenborgstraat.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de ingediende petitie voor de uitbreiding van een blauwe zone in
de Vorsenborgstraat.
Artikel 2
Het college besluit geen verdere bevraging te organiseren in de Vorsenborgstraat of in de
omliggende straten.

P&P - Mobiliteit. Betaalbaarstelling stadstoelage Q-Park.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de betaalbaarstelling goed van de toelage 2021 aan Q-Park Belgium nv voor
een bedrag van 186.135,00 euro.

P&P - Mobiliteit. Schoolstraat Sint-Pieter - Grote Nieuwedijkstraat.
Beslissing tot uitbreiding.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de schoolstraat uit te breiden vanaf 22 maart 2021. De parking
Kalverenstraat blijft een schoolstraat volgens de geldende uren. Daarnaast wordt het begin
van de Paardenkerkhofstraat tussen de Grote Nieuwedijkstraat en Kalverenstraat in de
namiddag ook afgesloten tijdens volgende uren: ‘s namiddags 15.25u tot 15.45u en
woensdagmiddag van 11.55u tot 12.15u.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Mobiliteit

Verdere opvolging en coördinatie van de
schoolstraat

Verkeerssignalisatie

Bebording C3, onderbord schoolstraat en
knipperlicht voorzien op de nadarhekken
Paardenkerkhofstraat

Verkeerssignalisatie

Onderbord met uren schoolstraat
aanbrengen op beide nadarhekken

Verkeerssignalisatie

Verkeersbord E1 parking Kalverenstraat ter
hoogte van de paaltjes aanbrengen

Marketing en
communicatie

Bewonersbrieven versturen met verlenging
van de schoolstraat in samenspraak met
mobiliteit (week van 15 maart 2021)

OOM

Communicatie met de school

Preventie en
veiligheid

Toezicht door gemeenschapswachten bij
begin schoolstraat in Paardenkerkhofstraat

opmerking

Artikel 3
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
• Regelmatig toezicht te voorzien tijdens de uren van de schoolstraat vanuit de reguliere
werking en ook bijkomende controle op foutparkeren verrichten op parking Kalverenstraat.

P&P - Mobiliteit. Schoolstraat De Spreeuwen - Boetestraat. Verlenging
proefopstelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het proefproject van de schoolstraat in de Boetestraat te verlengen tot en
met 30 juni 2021 en in juni 2021 een evaluatie-overleg met de school te organiseren.
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Marketing en
Communicatie
Gemeenschapswachten

Verkeerssignalisatie

Communiceren naar de buurt door middel
van een bewonersbrief (maart 2021)
Regelmatig toezicht houden in de
schoolomgeving De Spreeuwen
Communicatie naar de schooldirectie De
Spreeuwen
Onderbord ‘Kiss & Ride’ plaatsen

Mobiliteit

Website stad Mechelen aanpassen

OOM

Fin. impact

Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie

Opdracht

Fin. impact

Regelmatig toezicht houden in de
schoolomgeving De Spreeuwen

P&P - Mobiliteit. Beslissing tot deelname stad Mechelen aan
straatvinken op donderdag 20 mei 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om deel te nemen aan het mobiliteitsonderzoek “straatvinken” op 20 mei
2021.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst mobiliteit
Bevestigen deelname bij straatvinken + doorgeven plannen
Afdeling Marketing
Opnemen van de communicatie van straatvinken in de algemene
en Communicatie
communicatie (website, sociale media,…)

P&P - Mobiliteit. Fietsbeleid. Beslissing tot toetreding tot de
aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie
Antwerpen voor het aanstellen op afroep van een ontwerper voor
fietsostrade, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten. Verwijzing
naar de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende punt naar de gemeenteraad:
• Toetreding tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie
Antwerpen voor het aanstellen op afroep van een ontwerper voor fietsostrade,
fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten.
Artikel 2
De bestellingen zullen op afroep gebeuren naargelang behoeften van het bestuur bij één van
de geselecteerde inschrijvers, met toewijzing ofwel via cascadesysteem ofwel via
minicompetitie. In geval van een minicompetitie zal een prijsofferte gevraagd worden bij de 3
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inschrijvers. Elke gunning zal ter goedkeuring worden voorgelegd via een afzonderlijke
beslissing.

P&P - Mobiliteit. Fietsbeleid. Samenwerkingsovereenkomst tussen
Provincie Antwerpen en stad Mechelen voor optimalisatie van de
fietssnelweg F1 richting Antwerpen. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het
optimaliseren van de F1 - fietsostrade Antwerpen - Mechelen.

Overheidsopdrachten. Aanduiding partij voor realisatie van opschaling
activiteiten rond duurzame stedelijke logistiek. Goedkeuring van
bestek 2021-00-799 en de gunningswijze "vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking".
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnnen vast volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek met nr. 2021-OO-799 inzake de opdracht “Aanduiding partij voor
realisatie van opschaling activiteiten rond duurzame stedelijke logistiek”, en aan de
lastvoorwaarden zoals vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het college geeft goedkeuring aan de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2021-OO-799.
• 1: Prijs: 50 punten;
• 2: Plan van aanpak met omschrijving van de vereisten in het bestek: 50 punten.

Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad
Mechelen en Voem vzw voor de periode van 1 januari 2021 tot 31
december 2025. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Voem vzw (Vereniging
voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) inzake de organisatie van Mechelse Iftars
voor de periode 2021-2025.
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. AGB Energiepunt Mechelen.
Vervanging lid raad van bestuur. Verwijzing naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Benoeming van de heer Yanko Van der Waals als nieuw lid van de raad van bestuur van
AGB Energiepunt Mechelen, ter vervanging van de heer Guy Van Cauteren.
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