STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 22 maart 2021

Sociale Tewerkstelling. JobRoad. Aktename screeningsdag donderdag
25 maart 2021 en werkingsprincipes.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de JobRoad screeningsdag van donderdag 25
maart 2021 en van de werkingsprincipes van JobRoad ivzw.

P&P - Ruimtelijke Planning. GECORO. Kennisname definitief verslag en
advies vergadering 8 februari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het definitief verslag van de GECORO van 8 februari 2021
Artikel 2
Het college neemt kennis van het advies Plopsaqua van de GECORO van 8 februari 2021.

Belastingen en Inningen. Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen
2021. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
ontbreken van parkeerplaatsen – aanslagjaar 2021 voor een totaal bedrag van € 50.000,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier van ambtswege 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte –2020 van ambtswege - voor een totaal bedrag van € 4.081,80.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Aktename notulen Directiecomité van 9
maart en van de Raad van Bestuur van 4 februari en 3 maart 2021.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het Directiecomité van 9 maart 2021 en van de
Raad van Bestuur van 4 februari 2021 en 3 maart 2021 van het AGB Mechelen Actief in
Cultuur.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen kerkraad LieveVrouweparochie van 15 februari 2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 15 februari 2021.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Grote Nieuwedijkstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de werf/werken, Grote Nieuwedijkstraat, uitbreken van betonnen
fietssuggestiestroken en plaatsen van nieuwe asfaltverharding, in de periode van 12/04/2021
tot 27/04/2021, goed te keuren. Ongeveer 6 weken later wordt fase 2 uitgevoerd op 2
werkdagen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
• van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 6.00 u - stopzetting uiterlijk om 22.00 u
(geen lawaai tussen 6.00 u en 7.00 u en tussen 20.00 u en 22.00 u)
• zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 6.00 u - stopzetting uiterlijk om 22.00 u
(geen lawaai tussen 6.00 u en 7.00 u en tussen 20.00 u en 22.00 u)
• niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
• De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
• Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
• De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
• zon- en feestdagen;
• tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
• in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Besproken scenario:
Voor het uitbreken van de betonnen fietssuggestiestroken en plaatsen van nieuwe
asfaltverharding wordt de straat volledig afgesloten tussen Nekkerspoelstraat en
Paardenkerkhofstraat. Voetgangers behouden doorgang.
De buurtparking zal niet meer bereikbaar zijn.
Omleidingsprincipe/verkeersorganisatie:
Vanaf kruispunt Nekkerspoelstraat en kruispunt Boerenkrijgstraat wordt een omleiding
voorzien via Nekkerspoelstraat >< Boerenkrijgstraat.
Fietsomleiding: Sint Rumoldusstraat – Kluisstraat – Caputsteenstraat.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- en/of fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- en/of fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Voor de overige weggebruikers:
•
Auto’s:
geen doorgang
•
Vrachtvervoer:
geen doorgang
•
Openbaar vervoer: geen doorgang, rijdt een omleiding via de Boerenkrijgstraat
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Zie signalisatieplan.
De aankondigingssignalisatie wordt geplaatst op 05/04/2021.
De werfsignalisatie zelf wordt geplaatst op 12/04/2021.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de paaltjes Paardenkerkhofstraat te laten staan.
Artikel 6
Het college keurt goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
• voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
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•

de bewoners van de Grote Nieuwedijkstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.

Artikel 7
Het college besluit dat:
• de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
• de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
brug Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2811 Hombeek - Mechelseweg
in de periode van: 29-03-2021 tot en met 30-04-2021
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
• van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 6.00 u - stopzetting uiterlijk om 22.00 u
(geen lawaai tussen 6.00 u en 7.00 u en tussen 20.00 u en 22.00 u)
• zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 6.00 u - stopzetting uiterlijk om 22.00 u
(geen lawaai tussen 6.00 u en 7.00 u en tussen 20.00 u en 22.00 u)
• niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
• De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
• Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
• De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
• zon- en feestdagen;
• tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
• in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Besproken scenario:
Dit is het vervolg van de werken uitgevoerd aan de brug van de Zenne in Hombeek. (zomer
2020) De brug wordt volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en
voetgangers behouden een corridor van 1,5 meter. Aan de fietsers wordt gevraagd om af te
stappen.
Het overige verkeer wordt via een omleiding rondgestuurd.
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Het is een identieke situatie zoals deze in de zomer 2020. Er wordt bijgestuurd met op de A12
reeds aan te geven dat de doorgang in Hombeek afgesloten is.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Uitgewerkt op het signalisatieplan.
Omleidingsprincipe:
Uitgewerkt op het signalisatieplan.
Op verschillende plaatsen worden grote omleidingsborden voorzien met de tekst “
Mechelsesteenweg onderbroken ter hoogte van de Zennebrug”
De omleiding wordt in beide richtingen ingesteld via Uilmolenweg – Baroniestraat – N16 –
Molenbeekstraat – Kouter – Hombekerkouter
Openbaar vervoer: omleiden via Gentsesteenweg – Molenbeekstraat – Leest Dorp ( in beide
richtingen ). Volgende haltes worden niet bediend: Leestsesteenweg – Pennemeesterstraat –
Zennebrug
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
De aankondigingssignalisatie dient ten laatste 14 dagen voor aanvang van de werken geplaatst
te worden.
Artikel 5
Het college keurt goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
• voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
• de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
• de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vaststelling aanvullend
reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de zone
niet-parkeren (zone E1) in omgeving Guido Gezellelaan / Nieuwe
Beggaardenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt het ‘Aanvullend reglement betreffende de zone niet-parkeren (zone E1) in
omgeving Guido Gezellelaan / Nieuwe Beggaardenstraat)’ vast.

Strategie en Ontwikkeling. Indiening Europese projectaanvragen:
programma's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF),
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (COSME), H2020 Green Deal, Internal Security Fund Police
(ISFP), Erasmus en ICC.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt bij bevestiging van subsidiëring de opstart van de ingediende Europese
projecten goed.
Artikel 2
Het college keurt ontwikkeling van de voorgestelde Europese projectconcepten goed.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring opvragen adressenbestand nieuwe inwoners.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft de toelating aan AGB Energiepunt Mechelen en geeft opdracht aan de dienst
Bevolking om:
• op de aangeduide tijdstippen een Excellijst met adressen en etiketten nieuwe inwoners aan
te leveren aan AGB Energiepunt Mechelen in het jaar 2021;
• vanaf 2022 in totaal 6 keer per jaar de lijsten van nieuwe inwoners en adresetiketten aan
AGB Energiepunt Mechelen en de afdeling Marketing & Communicatie te leveren.
De adressen mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze aangevraagd werden. Ze
moeten vernietigd worden indien deze niet langer nodig zijn ter verwezenlijking van het
specifieke doeleinde waarvoor deze werden verkregen. Ze mogen niet verder doorgegeven
worden aan derden.

ICT. Aankoop bijkomende licenties software 3P.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist ten behoeve van de dossieropvolging van de directie Facilitaire
Ondersteuning voor investeringsprojecten m.b.t. gebouwen/monumenten, om 9 licenties van
de software 3P aan te kopen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om het softwarepakket voor beheren overheidsopdrachten opnieuw
aan te besteden in 2022.

Sociaal Beleid. Stille studieplekken. Aktename evaluatie stille
studieplekken december 2020/januari 2021 en goedkeuring
toekomstige aanpak.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslaggeving over de werking stille studieplekken december
2020/januari 2021.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de gestelde principes en bepaalt dat
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•
•
•
•

er stille studieplekken voorzien zullen worden in het Cultuurcentrum en de Bibliotheek. Op
het ogenblik dat door gewijzigde coronamaatregelen het Cultuurcentrum terug mag
openen, wordt het aanbod stille studieplekken beperkt tot de Bibliotheek;
het aanbieden van stille studieplekken door de stad zal worden georganiseerd in functie
van de examenperiode: (1) eind mei/juni, (2) laatste twee weken van augustus en (3)
december/ januari;
met een verschil in aanpak voor secundair en niet-leerplichtonderwijs;
de coördinatie van de stille studieplekken wordt opgenomen door de verantwoordelijken
van de desbetreffende locaties.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Lokaal Cultuurbeleid
Cultuurcentrum
Mechelen

datum

opdracht
Locaties stille studeerplekken
onderzoeken voor eind mei/juni en
augustus 2021 en post corona (indien
het Cultuurcentrum niet terug open is).

opmerking
Aanwezigheid Wifi

Coördinatie stille studieplekken in
locaties Cultuurcentrum indien van
toepassing.
Administratieve ondersteuning met
Ticketsysteem en communicatie
toezichters
Lokaal Cultuurbeleid
Het Predikheren

Sociaal Beleid,
Team Leerrecht

Coördinatie van de stille
studeerplekken voor eind mei/juni
2021 en augustus 2021 coronaproof
organiseren. In post coronatijd
optimaal aanbod van stille
studieplekken
Coördinatie voor de periode eind
mei/juni en augustus 2021 en post
corona van stille studeerplekken voor
leerlingen secundair onderwijs met een
moeilijke thuissituatie, in
samenwerking met Rojm en J@M.
Ondersteuning bij aansluiting op breed
aanbod stille studieplekken voor
studenten met moeilijke thuissituatie.

Sociaal Beleid, OOM

Agenderen op het eerstvolgende
Kernteam OOM: bespreken met
directies voor stille studieplekken voor
leerlingen secundair onderwijs + in de
hogeschool zelf.

Facilitaire
Ondersteuning,
Uitvoeringsdiensten,
Transport en
Evenementen

Voor de organisatie van stille
studeerplekken eind mei/juni en
augustus 2021 te opbouw van de stille
studieplekken coronaproef opstellen
met tafels , stoelen,
elektriciteitsvoorziening,
coronasignalisatie, desinfecteer
producten, papierrollen, gesloten
vuilnisbakken.

Facilitaire
Ondersteuning,
Uitvoeringsdiensten,
Zaalverhuur

Coördinatie van de stille studeerplek in
locaties die onder het beheer van
Zaalverhuur vallen. Administratieve
ondersteuning ticketsysteem en
communicatie naar de toezichters.
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Voor toezichten wordt samengewerkt
met de personeelsdienst
Directie Algemene
Ondersteuning,
Personeel

Indien nodig, oproep naar het
personeel via Lunaweb om toezicht te
doen.

Marcom

Alle initiatieven van stille
studeerplekken in Mechelen gebundeld
communiceren via de verschillende
kanalen.

Artikel 4
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Marina
De Bie en Koen Anciaux.

Staf Financiën. Parkeerconcessie. Aktename jaarverslag 2020 parkeren
openbare weg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het jaarverslag 2020 voor de parkeerconcessie met Indigo Park
Belgium NV en keurt de financiële afrekening goed.
Artikel 2
Het college keurt de terugbetaling van de teveel ontvangen voorschotten uit 2019 en 2020
goed aan Indigo.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Catharina. Uitbetaling
investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 54.996,08 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
54.996,08

Vastgoedbeleid. Goedkeuring addendum aan de tijdelijke
terbeschikkingstellingsovereenkomst tussen de stad en de Vrije
Universiteit Brussel voor het gebruik van een deel van de lokalen van
het stadhuis te Mechelen. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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•

Goedkeuring van het addendum aan de tijdelijke terbeschikkingstellingsovereenkomst
tussen de stad en de Vrije Universiteit Brussel voor het gebruik van een deel van de lokalen
van het stadhuis te Mechelen.

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 dit
addendum te ondertekenen namens de stad Mechelen.

AGB MAC. Tarieven voor gebruik van de infrastructuur in erfpacht bij
AGB MAC. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de nieuwe tarieven vanaf 1 mei 2021 voor gebruik
van de infrastructuur in erfpacht bij AGB MAC.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring aangepaste tarieven voor gebruik van de infrastructuur in erfpacht bij AGB
MAC met ingang van 1 mei 2021.

Cultuurontwikkeling. Corona en cultuursubsidies. Voorstel
alternatieven voor lopende subsidies en nieuwe toewijzingen in 2021.
Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring om de kunst- en cultuurprojecten maximaal twee keer een
uitstel van 6 maanden te geven op de projectplanning, indien ze een coronagerelateerde
motivatie kunnen bezorgen aan de bevoegde dienst van lokaal cultuurbeleid die zal oordelen
over de motivatie.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring om kunst- en cultuurprojecten die niet meer heropstarten of
willen stoppen wegens corona, de reeds uitgegeven kosten in mindering te brengen van de
terug te storten subsidie. Het project geeft hiervoor de nodige bewijzen, de bevoegde dienst
van lokaal cultuurbeleid kijkt na of de kosten te verantwoorden zijn binnen het vooropgesteld
projectplan.
Artikel 3
Het college geeft goedkeuring om af te wijken van de toelagereglementen voor Mechelse koren
en Mechelse amateurtoneelgezelschappen wegens corona, en de uitbetaling van de toelagen
toe te kennen volgens de puntenverdeling in 2020. De vereniging dient een aanvraag in voor
toelage bij de bevoegde dienst van lokaal cultuurbeleid voor 31 mei 2021.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring om af te wijken van het toelagereglement voor
muziekstadsdiensten voor Mechelse muziekensembles wegens corona, en de uitbetaling van de
maanden in 2021 waar geen bespelingen kunnen doorgaan te baseren op 2020. De vereniging
dient een aanvraag voor een betaling zonder factuur in bij het Cultuurcentrum op het einde
van het jaar 2021.
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Mechelen Feest. Evenementen. Zomer- en winterbars. Algemeen kader
en procedure zomer 2021.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het kader omtrent de zomer- en winterbars goed.
Artikel 2
Het college neemt akte van het feit dat er aandacht is voor Vlarema en dat hergebruik van
bijvoorbeeld bekers in de standaardvoorwaarden wordt opgenomen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het voorstel tot retributie en geeft aan het evenementenloket de
opdracht aan vzw Mechelen Feest om:
• dit samen met de afdeling Financiën uit te werken in een retributiereglement en een
huishoudelijk reglement;
• in het reglement te voorzien dat de lokale verankering ook in de praktijk moet blijken en
niet kan beperkt worden tot het hebben van een maatschappelijke zetel in Mechelen.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring deelname aan 'Peace in Our
Cities' (PIOC) netwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de deelname van stad Mechelen aan het ‘Peace in Our Cities’netwerk.

Sport. Verbeteringswerken TC Key Point vzw (saldo 2019).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2019, waarvan de werken werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan TC Key Point
vzw.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2021/6640200/0740/01
Ramingsnummer
MJP002771

bedrag
€2.357,50

omschrijving
TC Key Point

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken 2019
(saldo)

Jeugd. Goedkeuring erkenning LeMu vzw als erkend vakantie-initiatief.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de erkenning van LeMu vzw als ‘erkend vakantie-initiatief in Mechelen’ goed.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat LeMu vzw hierdoor fiscale attesten kan uitreiken aan alle
deelnemers van hun activiteiten in 2021.
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