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Motivering van de wijzigingen van het budget - prioritair
Budgetwijziging / Herziening financiële nota Stadsbestuur
Mechelen
12025
Grote Markt 21
2800 Mechelen
2019
2019006255
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Motivering van de wijzigingen van het budget
Omgeving en openbare ruimte
Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen
en wijken.

2019140013

De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet.
Mechelen onderhoudt faciliteiten voor fietsers en voetgangers en bouwt deze verder
uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorzien van veilige fietsentstallingen.

- 503040
BW: (BW)

G 2019/2240000/50/0600/02 I Wegen
(aanschaffingswaarde)
R

wijziging transactiekredieten

2019140112

G

2019140485

14.999,57 €
-14.999,57 €
0,00 €

- 503040

BW: (BW)

G 2019/2250000/50/0600/02 I Overige
infrastructuur betreffende de wegen
(aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke
planning/Ruimtelijke planning en
Mobiliteit
R

wijziging transactiekredieten

4.575,00 €

-4.575,00 €
0,00 €

- 503040

BW: (BW)

G 2019/7001044/50/0600/02 E verhuur van
roerende goederen/Ruimtelijke planning/
Ruimtelijke Planning en Mobiliteit
R

3.610,00 €

-2.693,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

917,00 €
2019140089

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam
onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.
De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en
de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.
G

Mechelen maakt de beheerplannen voor de (her)aanleg van parken op en
implementeert ze conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer.

- 504030

BW: (BW)

G 2019/2140000/50/0340/01 I Plannen en
studies (aanschaffingswaarde)/Aankoop,
inrichting en beheer van natuur, groen en
bos/Natuur-en groenontwikkeling
R

wijziging transactiekredieten

2019140017

2019140383

18.615,09 €

-18.615,00 €
0,09 €

4

Motivering van de wijzigingen van het budget
- 504030
BW: (BW)

G 2019/2140000/50/0680/01 I Plannen en
studies (aanschaffingswaarde)
R

wijziging transactiekredieten

3.090,86 €
-3.090,86 €
0,00 €

- 504030
BW: (BW)

G 2019/2140007/50/0340/01 I Plannen en
studies
R

wijziging transactiekredieten

38.388,66 €
-38.388,66 €
0,00 €

- 504030
BW: (BW)

G 2019/2201007/50/0680/01 I Uitrusting
terreinen (activa in aanbouw)
R

wijziging transactiekredieten

10.325,10 €
-10.325,00 €
0,10 €

Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen
in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene
longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de
principes Harmonisch Park- en Groenbeheer.

- 504030
BW: (BW)

G 2019/2140007/50/0340/01 I Plannen en
studies
R

wijziging transactiekredieten

G

2019140385

459.347,55 €
-450.000,00 €
9.347,55 €

- 504030

BW: (BW)

G 2019/2220007/50/0340/01 I Bebouwde
terreinen - gemeenschapsgoederen
(activa in aanbouw)/Aankoop, inrichting
en beheer van natuur, groen en bos/
Natuur- en groenontwikkeling
R

Wijziging transactiekredieten

707.216,72 €

11.227,28 €
718.444,00 €

Mechelen zet in op hernieuwbare enegiebronnen en stimuleert de productie van eigen
energie.

2019140029

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van
vernieuwbare energiebronnen.
Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning
duurzaam verwarmen.

2019140109

G

2019180481
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 103000

G 2019/6130310/50/0350/01 E Prestaties:
publiciteit en advertentiekosten/Klimaat
en energie/Duurzame ontwikkeling en
rationeel energiegebruik

BW: (BW)

R

11.670,00 €

-10.000,00 €

Interreg 2 Zeeën project SHIFFT:
communicatiekosten

1.670,00 €

- 504040

G 2019/6130380/50/0350/01 E
Consultancy en selecties/Klimaat en
energie/Duurzame ontwikkeling en
rationeel energiegebruik

BW: (BW)

R

168.205,00 €

Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: externe consultancy

-140.000,00 €
28.205,00 €

- 504040

G 2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Klimaat en
energie/Duurzame ontwikkeling en
rationeel energiegebruik

BW: (BW)

R

75.420,00 €

Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: exploitatietoelage

-35.710,00 €
39.710,00 €

- 504040

G 2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Klimaat en
energie/Duurzame ontwikkeling en
rationeel energiegebruik

BW: (BW)

R

80.488,00 €

Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: exploitatietoelage
provincie Antwerpen

-80.488,00 €

0,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-150.000,00 €
-118.891,00 €

I

-528.766,81 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

-678.766,81 €

-118.891,00 €

Totaal

6

Motivering van de wijzigingen van het budget
Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven
2019140018

Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe
handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en
ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.
Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten
op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod.
G

Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit,
creativiteit en authenticiteit van haar markten en ambulante handel.

- 505040

BW: (BW)

G 2019/7001065/30/0500/02 E
Marktplaatsrechten/handel en
middenstand/openbare markten
R

2019140061

2019140049

31.799,00 €

-6.509,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

25.290,00 €

- 505040

BW: (BW)

G 2019/7001065/30/0500/02 E
Marktplaatsrechten/handel en
middenstand/openbare markten
R

9.572,00 €

-4.560,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

5.012,00 €

- 505040

BW: (BW)

G 2019/7001065/30/0500/02 E
Marktplaatsrechten/handel en
middenstand/openbare markten
R

115.724,00 €

-15.390,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

100.334,00 €

G

Mechelen investeert in de heraanleg van de winkelstraten.

- 603000

BW: (BW)

G 2019/2240007/50/0200/02 I wegen
(activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en
projecten openbaar domein (zonder
riolering)
R

wijziging transactiekredieten

2019141372

2.031,16 €

-2.031,00 €
0,16 €

Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horecauitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd.
Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren
en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.

G

2019140063

2019180361
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 505030

BW: (BW)

G 2019/6100000/30/0510/01 E Onroerende
goederen: Huur en huurlasten van
onroerende goederen/Nijverheid/
Bedrijven

100,00 €

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": Huur zalen

400,00 €

R

500,00 €

- 505030

BW: (BW)

G 2019/6130280/30/0510/01 E
Werkingskosten: aankopen materialen
voor evenementen, activiteiten.../
Nijverheid/Bedrijven
R

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": Organisatie van inhoudelijke en
promotionele activiteiten

29.441,86 €

-23.861,00 €

5.580,86 €

- 103000

BW: (BW)

G 2019/6130310/30/0510/01 E Prestaties:
publiciteit en advertentiekosten/
Nijverheid/Bedrijven

1.920,00 €

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": Communicatietools

-50,00 €

R

1.870,00 €

- 103000

BW: (BW)

G 2019/6130350/30/0510/01 E Erelonen:
Studies, ontwerp, schattingen/Nijverheid/
Bedrijven
R

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": Lay-out

3.130,00 €

-213,00 €

2.917,00 €

- 505030

BW: (BW)

G 2019/6140000/30/0510/01 E
Verplaatsings- en verblijfskosten
personeel/Nijverheid/Bedrijven
R

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": Reis- en verblijfkosten

340,00 €

-300,00 €

40,00 €

- 505030

BW: (BW)

G 2019/7405130/30/0510/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Nijverheid/
Bedrijven
R

"Europees project ""Ecosysteem jong
ondernemerschap"": Provincie Antwerpen subsidie
(15%)
"

26.845,00 €

-4.815,00 €

22.030,00 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 505030

BW: (BW)

G 2019/7405130/30/0510/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Nijverheid/
Bedrijven
R

53.690,00 €

-9.630,00 €

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": HERMES-subsidie (30%)

44.060,00 €

- 505030

BW: (BW)

G 2019/7405130/30/0510/01 E Specifieke
werkingssubsidies: andere/Nijverheid/
Bedrijven
R

71.590,00 €

-12.840,00 €

Europees project "Ecosysteem jong
ondernemerschap": EFRO-subsidie (40%)

58.750,00 €
2019140064

Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en
werknemers van Mechelse bedrijven.
Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te
promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven
in overleg met handel en Horeca...

- 505040

BW: (BW)

G 2019/2250000/30/0500/01 I Overige
infrastructuur betreffende de wegen
(aanschaffingswaarde)/Handel en
middenstand/Handel, horeca en
consumenten
R

wijziging transactiekredieten

G

2019141132

2.000,00 €

-2.000,00 €
0,00 €

- 106010

BW: (BW)

G 2019/6130090/30/0500/01 E ICT:
software, licenties, niet-afschrijfbare
hardware en multimedia.../Handel en
middenstand/Handel, horeca en
consumenten
R

Digitaliseren Mechelbon

70.000,00 €

-70.000,00 €
0,00 €

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2019140100

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele
nieuwbouwprojecten.
G

Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

- 604030
BW: (BW)

G 2019/2210207/50/0350/01 I Uitrusting
gebouwen (activa in aanbouw)
R

wijziging transactiekredieten

2019140110

2019140888

17.605,85 €
-17.605,85 €
0,00 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
G

Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame,
multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek.

- 503020

BW: (BW)

G 2019/2210007/70/0703/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in
aanbouw/Openbare bibliotheken/
Openbare bibliotheken
R

wijziging transactiekredieten

2019140900

100.000,00 €

-100.000,00 €
0,00 €

- 503020

BW: (BW)

G 2019/1501000/70/0703/01 I
Investeringssubsidies met vordering op
korte termijn/Openbare bibliotheken/
Openbare bibliotheken
R

73.804,00 €

-73.804,00 €

wijziging transactiekredieten

0,00 €

- 602000

BW: (BW)

G 2019/2210007/70/0703/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in
aanbouw/Openbare bibliotheken/
Openbare bibliotheken
R

wijziging transactiekredieten

152.000,00 €

-20.000,00 €
132.000,00 €

- 602000

BW: (BW)

G 2019/2400000/70/0703/01 I Meubilair gemeenschapsgoederen
(aanschaffingswaarde)/Openbare
bibliotheken/Openbare bibliotheken
R

wijziging transactiekredieten

411.595,00 €

-411.595,00 €
0,00 €

- 505010

BW: (BW)

G 2019/2600000/10/0050/01 I Terreinen en
gebouwen - overige materiële vaste
activa/Patrimonium zonder
maatschappelijk doel/Beheer privaat
patrimonium
R

Verkoop: grond Vrouwvliet

0,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

- 505010

BW: (BW)

G 2019/2610000/70/0703/01 I Gebouwen overige materiële vaste activa/Openbare
bibliotheken/Openbare bibliotheken
R

wijziging transactiekredieten

2.500.000,00 €

-2.500.000,00 €
0,00 €

10

Motivering van de wijzigingen van het budget
- 303010

G 2019/6130370/70/0703/01 E
Vergoedingen en kosten externen/
Openbare bibliotheken/Openbare
bibliotheken

BW: (BW)

R

1.250,00 €

-349,00 €

AGB MAC vergoeding en kosten externen

901,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-94.373,00 €
-53.744,00 €

I

-553.231,85 €

-2.553.804,00 €

A

0,00 €

0,00 €

-647.604,85 €

-2.607.548,00 €

Totaal

Totalen wijzigingen
Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-244.373,00 €
-172.635,00 €
E
-1.081.998,66 €
-2.553.804,00 €
I
0,00 €
0,00 €
A
Totaal
-1.326.371,66 €
-2.726.439,00 €
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Rapportgegevens :
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Motivering van de wijzigingen van het budget - overige
Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Stadsbestuur Mechelen
12025
Grote Markt 21
2800 Mechelen
2019
2019006255

12

Motivering van de wijzigingen van het budget
Omgeving en openbare ruimte
Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor
duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige
uitdagingen.
De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten
(plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.

- 503040
BW: (BW)

2019/2140007/50/0600/02 I

39.465,99 €

Wijziging transactiekredieten

-36.670,11 €

2019140001

2019140002
2019140466

2.795,88 €

De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een
meerwaarde voor de hele omgeving.
Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het
project ACDC.

- 503050
BW: (BW)

2019/6130320/50/0610/01 E
Europees project ACDC: juridische begeleiding

2019140005

2019000043

3.500,00 €
-3.500,00 €
0,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/6130370/50/0610/01 E
Europees project ACDC: financiële begeleiding

3.500,00 €
-3.500,00 €
0,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/6130380/50/0610/01 E
Europees project ACDC: externe expertise

11.500,00 €
-5.750,00 €
5.750,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/6490110/50/0610/01 E
Europees project ACDC: projectmanagement

11.960,00 €
-11.960,00 €
0,00 €

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site 'Tinel actief.

- 503050
BW: (BW)

2019140260

2019/2600000/50/0610/01 I

1.340.572,00 €

wijziging transactiekredieten

-717.873,00 €
622.699,00 €

Mechelen voert het renovatieproject 'Scheerstraat/Fred. De Merodestraat' uit.

2019140263
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Motivering van de wijzigingen van het budget

- 503050
BW: (BW)

2019/2210007/50/0610/01 I

68.118,00 €

wijziging transactiekredieten

-68.118,00 €
0,00 €
2019140264

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Gasthuissite' actief.

- 203000
BW: (BW)

2019/2600000/10/0050/01 I

10.915.638,00 €

wijziging transactiekredieten

-10.915.638,00 €
0,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/1501000/10/0050/01 I

4.237.527,00 €

wijziging transactiekredieten

-4.237.527,00 €
0,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/1501000/10/0050/01 I

1.910.450,00 €

wijziging transactiekredieten

-1.910.450,00 €
0,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/2600000/10/0050/01 I

17.340.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-17.340.000,00 €
0,00 €
2019140265

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Keerdoksite' actief.

- 503050
BW: (BW)

2019/2210200/50/0610/01 I

114.950,00 €

wijziging transactiekredieten

-114.950,00 €
0,00 €
2019140269

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Lus E19' actief.

- 503050
BW: (BW)

2019/6130350/50/0610/01 E
Ontwikkeling Lus E19: bijkomende studies

43.873,00 €
-43.873,00 €
0,00 €
2019140271

Mechelen faciliceert de realisatie van 'nieuwe woongebieden'.

- 505010
BW: (BW)

2019/2200000/50/0610/01 I

319.898,27 €

wijziging transactiekredieten

158.142,00 €
478.040,27 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
- 504030
BW: (BW)

2019/2210207/50/0610/01 I

11.227,26 €

wijziging transactiekredieten

-11.227,00 €
0,26 €
2019140274

Mechelen ontwikkelt de stationsomgeving en 'Arsenaalsite' tot een 21ste eeuwse,
duurzame stadswijk.

- 503050
BW: (BW)

2019/2140007/50/0610/01 I
Ragheno: masterplan

0,00 €
224.625,00 €
224.625,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/2140007/50/0610/01 I
Ragheno: ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

0,00 €
54.908,00 €
54.908,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I
Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Arsenaalverbinding
(werken en erelonen)

0,00 €
150.000,00 €

150.000,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/6130370/50/0610/01 E
Ragheno: kwaliteitskamer

0,00 €
18.574,00 €
18.574,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/6130380/50/0610/01 E
Ragheno: juridisch en financieel advies

0,00 €
90.000,00 €
90.000,00 €

Voor panden en gronden van strategisch belang is de eigendomsverwerving voorbereid of
uitgevoerd via aankoop, onteigening of grondafstand.

- 505010
BW: (BW)

2019/2200000/50/0620/01 I

155.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-155.000,00 €

2019140457

0,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/2210000/50/0620/01 I

76.636,85 €

wijziging transactiekredieten

-76.636,85 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2600000/50/0620/01 I

90.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-90.000,00 €
0,00 €
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Motivering van de wijzigingen van het budget
Binnen het project Mechelen In Beweging wordt de samenwerking met de verschillende
partners voor de ontwikkeling van de stationsomgeving verder gezet.

- 603000
BW: (BW)

2019/6640010/50/0200/02 I

742.250,30 €

wijziging transactiekredieten

-54.286,00 €

2019140471

687.964,30 €

De stad ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten van privé-initiatieven.

- 503050
BW: (BW)

2019/6640020/50/0610/01 I

301.834,00 €

wijziging transactiekredieten

-301.834,00 €

2019141072

0,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/1501000/50/0610/01 I

301.834,00 €

wijziging transactiekredieten

-301.834,00 €
0,00 €

De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en
handhavingsbeleid.
Stedenbouwkundige inlichtingen worden efficiënt, tijdig en correct verstrekt aan
notarissen.

- 503010
BW: (BW)

2019/7001026/50/0600/01 E

2019140007

2019140857

646.410,00 €
-7.399,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

639.011,00 €

Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en
bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.
Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor
het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen.
Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het
project SPROUT.

- 503040
BW: (BW)

2019/6140000/50/0600/02 E
Europees project SPROUT: reisonkosten

2019140006

2019140009

2019000044

3.500,00 €
-1.750,00 €
1.750,00 €
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- 503040
BW: (BW)

2019/7405030/50/0600/02 E

27.865,00 €
-1.750,00 €

Europees project SPROUT: exploitatietoelage

26.115,00 €

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie
in stedelijke logistiek met het project Surflogh.

- 503040
BW: (BW)

2019/6130090/50/0600/02 E
Surflogh: aankoop van data

2019170262

7.500,00 €
-7.500,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130090/50/0600/02 E
Surflogh: materiaal dataverzameling

7.500,00 €
-7.500,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130090/50/0600/02 E
Surflogh: materiaal mobiele app

60.000,00 €
-39.959,00 €
20.041,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
Surflogh: opstellen business model

6.934,00 €
-2.386,00 €
4.548,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
Surflogh: analyse van data

4.381,00 €
-4.381,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/7405130/50/0600/02 E
Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen exploitatietoelage

56.162,00 €
-12.500,00 €

43.662,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/7405130/50/0600/02 E
Surflogh: exploitatietoelage

140.408,00 €
-31.258,00 €
109.150,00 €

Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in
commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.

- 503040
BW: (BW)

2019/1501000/50/0600/02 I
Wijziging transactiekredieten

2019180281

0,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
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- 503040
BW: (BW)

2019/2403000/50/0600/02 I
Wijziging transactiekredieten

0,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130140/50/0600/02 E
CityChangerCargoBike. Bakfietsen kopen ipvhuur
cargofietsen

11.611,00 €
-10.000,00 €

1.611,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling

1.556,00 €
-1.556,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag

1.833,00 €
-1.833,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars

184,00 €
-184,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/7405130/50/0600/02 E

81.777,00 €
-9.000,00 €

CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage

72.777,00 €

Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit,
wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale
aandacht naar bewonersparkeren.

2019140478

Mechelen onderzoekt en realiseert parkeerinfrastructuur.

- 503050
BW: (BW)

2019140010

2019/2610000/50/0220/02 I

1.075.000,00 €
-75.000,00 €

Wijziging transactiekredieten

1.000.000,00 €

- 503050
BW: (BW)

2019/6640010/50/0610/01 I

100.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-100.000,00 €
0,00 €

De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken
en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het
nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige
verkeersstromen.

2019140011
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Mechelen evalueert het autoluwe gebied en breidt het uit, zonder de functies in dit gebied
negatief te beinvloeden.

- 503040
BW: (BW)

2019/2250000/50/0200/01 I

57.830,35 €

wijziging transactiekredieten

-57.830,00 €

2019140481

0,35 €
2019140014

De stad maakt werk van 'smart-mobility'.
Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project ArtForum.

- 503040
BW: (BW)

2019/2250000/50/0600/02 I

2.500,00 €

wijziging transactiekredieten

-2.500,00 €

2019000042

0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/1501000/50/0600/02 I

1.250,00 €

wijziging transactiekredieten

-1.250,00 €
0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130060/50/0600/02 E
Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): organisatie partnermeeting

625,00 €
-625,00 €

0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130350/50/0600/02 E
Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): studie impact op publieke ruimte

10.000,00 €
-10.000,00 €

0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): piloot av

17.500,00 €
-17.500,00 €

0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): workshops met bewoners

2.500,00 €
-2.500,00 €

0,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0600/02 E
Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): business model workshops

1.250,00 €
-1.250,00 €

0,00 €
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- 503040
BW: (BW)

2019/6140000/50/0600/02 E
Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): reisonkosten

3.000,00 €
-1.000,00 €

2.000,00 €

- 503040
BW: (BW)

2019/7405030/50/0600/02 E

49.550,00 €
-17.690,00 €

Europees project ART-Forum (Automated Road
Transport): exploitatietoelage

31.860,00 €

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam
onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.
De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en
de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.

BW: (BW)

2019140017

2019000201

Mechelen legt het Tinelpark aan.

- 504030

2019140089

2019/1501000/10/0010/04 I

0,00 €
548.789,00 €

Wijziging transactiekredieten

548.789,00 €

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De
publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd
en onderhouden.

2019140016

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.
Via een afkoppelingsbeleid realiseert Mechelen de maximale scheiding van regenwater en
afvalwater.

- 203000
BW: (BW)

2019140007

2019/7007000/50/0310/01 E

2019140875

5.578.880,00 €
131.570,00 €

Saneringsbijdrage

5.710.450,00 €

Mechelen onderhoudt en legt waterlopen, waterleidingen, rioleringen en kolken heraan.

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0310/01 I

1.187.773,06 €

wijziging transactiekredieten

-200.000,00 €

2019140876

987.773,06 €
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- 603000

2019/2260000/50/0310/01 I

BW: (BW)

Bufferbeken bankstraat (meerkost)

BW: (BW)

wijziging transactiekredieten

325.000,00 €
235.000,00 €
-325.000,00 €
235.000,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2281007/50/0310/01 I

664.811,63 €

wijziging transactiekredieten

2.300,00 €
667.111,63 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2285007/50/0630/01 I

42.597,22 €

Wijziging transactiekredieten

-2.300,00 €
40.297,22 €

- 604000
BW: (BW)

2019/6150400/50/0310/01 E
Reinigen riolering

22.630,00 €
-5.000,00 €
17.630,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/6640020/50/0310/01 I

135.040,00 €

Wijziging transactiekredieten

-121.790,00 €
13.250,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/7001022/50/0310/01 E

250.000,00 €
-74.728,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

175.272,00 €

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

400.000,00 €

Wijziging transactiekredieten

-316.000,00 €

2019170201

84.000,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/1501000/50/0310/01 I

150.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-118.500,00 €
31.500,00 €
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- 603000
BW: (BW)

2019/2140007/50/0310/01 I

262.000,00 €

Wijziging transactiekredieten

-91.370,00 €
170.630,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/1501000/50/0310/01 I

49.200,00 €

wijziging transactiekredieten

-14.910,00 €
34.290,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/6130310/50/0310/01 E
Water Resilient Cities (WRC): Communicatie

3.350,00 €
-330,00 €
3.020,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/6130370/50/0310/01 E
Water Resilient Cities (WRC): controlekost

4.912,00 €
-1.500,00 €
3.412,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/6140000/50/0310/01 E
Water Resilient Cities (WRC): reiskosten

5.598,00 €
-3.500,00 €
2.098,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/7405030/50/0310/01 E

41.508,00 €
-3.198,00 €

Water Resilient Cities (WRC): exploitatietoelage

38.310,00 €

Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.

2019140018

Mechelen beheert en onderhoudt het openbaar groen in straten, pleinen en begraafplaatsen.

2019140447

- 604000
BW: (BW)

2019/2250007/50/0200/03 I
Duurzame aanpak grasperken

0,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/6150200/20/0119/01 E
Duurzame grasperken: St. Romboutstoren

0,00 €
81.000,00 €
81.000,00 €

Mechelen plaatst en onderhoudt de nodige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

2019140864
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- 603000
BW: (BW)

2019/2250000/50/0200/04 I

4.750,00 €

wijziging transactiekredieten

-4.750,00 €
0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/1501000/50/0200/04 I

4.750,00 €

wijziging transactiekredieten

-4.750,00 €
0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

132.510,81 €

wijziging transactiekredieten

-85.000,00 €
47.510,81 €

- 604000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/04 I

241.660,00 €

wijziging transactiekredieten

38.576,00 €
280.236,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/2250000/50/0200/04 I

364.214,00 €

wijziging transactiekredieten

5.874,00 €
370.088,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/7001044/50/0200/04 E

110.000,00 €
6.543,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

116.543,00 €
2019140877

Mechelen onderhoudt het bestaande straatmeubilair vervangt waar nodig.

- 604000
BW: (BW)

2019/2250000/20/0119/01 I

5.396,04 €

wijziging transactiekredieten

-5.396,00 €
0,04 €

Het onderhoud van het openbaar domein is een continu aandachtspunt, dat integraal en
wijkgericht wordt aangepakt.

- 604000
BW: (BW)

2019/2250000/20/0119/01 I

19.210,00 €

wijziging transactiekredieten

-19.210,00 €

2019140901

0,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/2250000/50/0200/03 I
Voedingskast Haverwerf

0,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
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Bij het onderhoud van grachten en rioleringen, het herstellen van asfalt, voetpaden en
wegen en werken aan nutsvoorzieningen door externe aannemers worden de nodige
contracten opgemaakt, opgevolgd en gecontroleerd. Het participatiefonds wordt beheerd.

- 603000
BW: (BW)

2019/2201000/50/0622/01 I

60.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-60.000,00 €

2019140902

0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

624.408,91 €

wijziging transactiekredieten

15.755,00 €
640.163,91 €

Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk
aangelegd.
Als onderdeel van een kwalitatief openbaar domein voert Mechelen het lichtplan verder
uit.Bij heraanleg stemt Mechelen de verlichting van de publieke ruimte stelselmatig af met
het lichtplan; bij de heraanleg wordt geopteerd voor duurzame LED-armaturen.

- 603000
BW: (BW)

2019/2282000/50/0670/01 I

20.818,72 €

wijziging transactiekredieten

-20.818,72 €

2019140216

2019140494

0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2503000/50/0670/01 I

2.117.500,00 €

wijziging transactiekredieten

-708.182,00 €
1.409.318,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2503000/50/0670/01 I
Beheersovereenkomst Openbare verlichting:
investeringen (2017-2018)

0,00 €
-1.427.794,00 €

-1.427.794,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2631000/50/0670/01 I

0,00 €
3.312.795,00 €

Beheersovereenkomst openbare verlichting: verkoop
openbare verlichting

3.312.795,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/6150100/50/0670/01 E
Beheersovereenkomst openbare verlichting:
Exploitatiekost

110.745,00 €
-84.860,00 €

25.885,00 €

Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden,
buurtparkings, verkeersremmers, schoolomgevingen, zone 30, straten en pleinen worden
heraangelegd.

2019140495
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- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

1.221.518,87 €

wijziging transactiekredieten

-444.699,00 €
776.819,87 €

- 603000
BW: (BW)

2019/1500000/50/0200/02 I

1.220.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-444.699,00 €
775.301,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/1501000/50/0200/02 I

20.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-20.000,00 €
0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240000/50/0200/02 I

80.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-80.000,00 €
0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

705.377,97 €

wijziging transactiekredieten

-395.675,00 €
309.702,97 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

205.704,74 €

wijziging transactiekredieten

-585,00 €
205.119,74 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

150.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-142.791,00 €
7.209,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

17.564,93 €

wijziging transactiekredieten

-411,79 €
17.153,14 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

476.105,55 €

wijziging transactiekredieten

-36.439,99 €
439.665,56 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I
Wijziging transactiekredieten

1.225.000,00 €
-85.493,00 €
1.139.507,00 €
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- 603000
BW: (BW)

2019/2240007/50/0200/02 I

70.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-70.000,00 €
0,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/6150800/20/0119/01 E

125.000,00 €
5.000,00 €

Gietasfalt

130.000,00 €

Nieuw straatmeubilair wordt aangekocht en geplaatst volgens de normen vastgelegd in het
beeldkwaliteitsplan.

- 603000
BW: (BW)

2019/2250000/50/0200/05 I

2019140594

45.524,99 €
10.000,00 €

Straatmeubilair: nieuw

55.524,99 €
2019140008

Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.

2019140022

Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt.
Mechelen coördineert als regisseur van het lokaal woonbeleid de acties van sociale
woonactoren in het kader van een sociaal woonbeleid.

- 503030
BW: (BW)

2019/6640010/30/0930/02 I

490.000,00 €

Wijziging transactiekredieten

-457.827,70 €

2019140255

32.172,30 €

- 405010
BW: (BW)

2019/7405040/30/0909/01 E

0,00 €
41.000,00 €

Lonen: subsidie "Pleinmakers"

41.000,00 €

Mechelen neemt het beheer en toezicht van het woonwagenterrein De Schans op en werkt
aan de leefbaarheid op het terrein.

- 602000
BW: (BW)

2019/2220000/50/0622/01 I

49.731,00 €

wijziging transactiekredieten

-49.731,00 €

2019141356

0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/1501000/50/0622/01 I

44.758,00 €

wijziging transactiekredieten

-44.758,00 €
0,00 €
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- 602000
BW: (BW)

2019/2210200/50/0622/01 I

613.470,00 €

wijziging transactiekredieten

-613.470,00 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/1501000/50/0622/01 I

552.123,00 €

wijziging transactiekredieten

-552.123,00 €
0,00 €
2019180161

Mechelen ondersteunt actief het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen.

- 503030
BW: (BW)

2019/6490120/50/0629/01 E
Subsidiereglement: eenmalige toelage aan eigenaars
die een extra woning verhuren aan het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) Mechelen

100.000,00 €
-80.000,00 €

20.000,00 €
2019140009

De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar
klimaatneutraliteit.
De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te
leven en te produceren.

2019140027

Mechelen ondersteunt Mechelen Klimaatstad om burgers te sensibiliseren om CO2
neutraal te leven en te produceren.

2019140082

- 504040
BW: (BW)

2019/2210200/50/0350/01 I

274.165,00 €

wijziging transactiekredieten

-274.165,00 €
0,00 €

- 504040
BW: (BW)

2019/1501000/50/0350/01 I

176.068,00 €

Wijziging transactiekredieten

-176.068,00 €
0,00 €

De stad stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij
burgers via het Europees project Triple A.

- 504040
BW: (BW)

2019/2300000/50/0350/01 I

35.365,46 €

Wijziging transactiekredieten

-9.592,00 €

2019160481

25.773,46 €

- 504040
BW: (BW)

2019/6130370/50/0350/01 E
Europees project Triple A: Financiële controle

22.220,00 €
-19.000,00 €
3.220,00 €
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- 504040
BW: (BW)

2019/6130380/50/0350/01 E
Europees project Triple A: Consultancy

53.332,00 €
-33.000,00 €
20.332,00 €

- 504040
BW: (BW)

2019/6140000/50/0350/01 E
Europees project Triple A: reis- en verblijfskosten

10.859,00 €
-8.830,00 €
2.029,00 €

- 504040
BW: (BW)

2019/7405130/50/0350/01 E

124.110,00 €
-42.340,00 €

Europees project Triple A: Exploitatietoelage

81.770,00 €

Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning
energiezuinig renoveren.

- 103000
BW: (BW)

2019/6130310/50/0350/01 E
BE-REEL!: communicatiekosten

2019170281

26.800,00 €
-16.000,00 €
10.800,00 €

- 504040
BW: (BW)

2019/6130380/50/0350/01 E
BE-REEL!: consultancy

141.000,00 €
-121.000,00 €
20.000,00 €

- 504040
BW: (BW)

2019/7405130/50/0350/01 E

17.757,00 €
-9.116,00 €

BE-REEL!: cofinanciering provincie Antwerpen

8.641,00 €

- 504040
BW: (BW)

2019/7405130/50/0350/01 E

162.904,00 €
-84.474,00 €

BE-REEL!: subsidie

78.430,00 €

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.
In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid.

- 203000
BW: (BW)

2019/2811000/50/0300/02 I
Ivarem: herschikking aandelen

2019140028
2019140182

0,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6490120/50/0300/01 E
Toelagereglement: gratis huisvuilzakken medisch attest

55.000,00 €
10.000,00 €
65.000,00 €
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- 604000
BW: (BW)

2019/7001047/50/0309/01 E

6.617,00 €
-4.295,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

2.322,00 €

De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch
patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.

2019140010

De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of
herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer.

2019140033

2019000101

De stad renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

- 503020
BW: (BW)

2019/2700007/70/0720/01 I

619.117,00 €

wijziging transactiekredieten

-269.117,00 €
350.000,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1501000/70/0720/01 I

0,00 €
106.270,00 €

Wijziging transactiekredieten

106.270,00 €

Voor de beschermde kerkgebouwen neemt Mechelen het bouwheerschap en complete
beheer op zich m.b.t. het uitvoeren van gefaseerde en gesubsidiëerde restauraties.

- 503020
BW: (BW)

2019/6640060/70/0720/02 I
Wijziging transactiekredieten
Verschuiving: U 2019140031 2019/6640060/70/0720/02

2019140031

634.821,61 €
-375.851,93 €

258.969,68 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1500000/70/0720/02 I

672.087,79 €

wijziging transactiekredieten

-164.159,00 €
507.928,79 €
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- 503020

2019/2140000/70/0720/02 I

31.870,82 €

BW: (BW)

wijziging transactiekredieten

-12.375,00 €

BW: (BW)

Aanstelling ontwerper beheersplan kerk en kerkhof
Heffen Body. Cbs. 21/10/2019
Verschuiving: U 2019140033 2019/2140000/70/0720/01

BW: (BW)

CORRECTIE Aanstelling ontwerper beheersplan kerk
en kerkhof Heffen Body. Cbs. 21/10/2019
Verschuiving: U 2019140033 2019/2140000/70/0720/01

12.375,00 €

-12.375,00 €

19.495,82 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1501000/70/0720/01 I

14.416,00 €

wijziging transactiekredieten

-14.416,00 €
0,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/6640060/70/0720/02 I

200.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-200.000,00 €
0,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1501000/70/0720/02 I

112.500,00 €

wijziging transactiekredieten

-112.500,00 €
0,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/2700007/70/0720/02 I

39.930,68 €

Wijziging transactiekredieten

-21.986,76 €
17.943,92 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1501000/70/0720/02 I

3.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-3.000,00 €
0,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/6640060/70/0720/02 I

288.435,40 €

wijziging transactiekredieten

4.204,00 €
292.639,40 €

- 503020
BW: (BW)

2019/6640060/70/0720/02 I
Wijziging transactiekredieten
Verschuiving: U 2019140031 2019/6640060/70/0720/02

1.429.995,70 €
375.851,93 €

1.805.847,63 €

In Mechelen wordt het beschermd burgerlijk patrimonium optimaal geconserveerd en
gerestaureerd.

2019140033
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- 503020

2019/2140000/70/0720/01 I

7.625,00 €

BW: (BW)

wijziging transactiekredieten

12.375,00 €

BW: (BW)

Aanstelling ontwerper beheersplan kerk en kerkhof
Heffen Body. Cbs. 21/10/2019
Verschuiving: U 2019140031 2019/2140000/70/0720/02

BW: (BW)

CORRECTIE Aanstelling ontwerper beheersplan kerk
en kerkhof Heffen Body. Cbs. 21/10/2019
Verschuiving: U 2019140031 2019/2140000/70/0720/02

-12.375,00 €

12.375,00 €

20.000,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1501000/70/0720/01 I

1.584,00 €

wijziging transactiekredieten

14.416,00 €
16.000,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/1501000/70/0720/01 I

106.270,00 €

wijziging transactiekredieten

-106.270,00 €
0,00 €

- 503020
BW: (BW)

2019/6640060/70/0720/02 I

10.487,93 €

wijziging transactiekredieten

-10.487,93 €
0,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-346.953,00 €
-118.635,00 €

I

-17.393.938,85 €

-22.457.817,00 €

A

0,00 €

0,00 €

-17.740.891,85 €

-22.576.452,00 €

Totaal
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Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven
Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven
aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting
van nieuwe bedrijven.

2019140059

Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven
Het ondernemershuis Oh! is operationeel en de bezettingsgraad blijft minimaal 85%. Het
Oh! wordt verder uitgebouwd als een ontmoetingsplaats voor creatieve en innovatieve
economische activiteiten.

- 002060
BW: (BW)

2019140017

2019/7001008/30/0590/02 E

2019140582

208.280,00 €
-13.576,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

194.704,00 €

Win-win situaties met onderwijsinstellingen en Mechelse bedrijven worden
nagestreefd.
Vanuit het Tripel Helixmodel wordt (de samenwerking tussen bedrijven, overheid en
kennisinstellingen) een clustering gerealiseerd van de creatieve industrie in Mechelen.

- 000080
BW: (BW)

2019/6130350/30/0510/01 E
stimuleren ondernemerszin in de creatieve industrie
(actieplan economie)

2019140201

2019150341

3.449,00 €
-3.449,00 €

0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/30/0510/01 E
stimuleren van ondernemerszin: coaching en experten

4.500,00 €
-4.500,00 €
0,00 €

Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars
en voor het benutten van die kansen door Mechelaars
Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt
Mechelen test nieuwe concepten die de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor
maatschappelijk kwetsbare burgers verbeteren via het project een job zonder sollicitatie.

- 700200
BW: (BW)

2019/6202100/30/0904/01 E
Europees project "Een job zonder sollicitatie": loonkost

2019140020

2019140068
2019000181

0,00 €
2.810,00 €
2.810,00 €
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- 403010
BW: (BW)

2019/7405130/30/0904/01 E

0,00 €
2.970,00 €

Europees project "Een job zonder sollicitatie": subsidie
Europees Sociaal Fonds (ESF)

2.970,00 €

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol,
duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.
De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties
in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze
ontsloten en beheerd.
Mechelen beheert en ontsluit het Mechels archeologisch erfgoed op een duurzame en
hedendaagse manier.

- 304010
BW: (BW)

2019/2250000/70/0721/01 I

23.000,00 €

Wijziging transactiekredieten

-23.000,00 €

2019140026

2019140091

2019140631

0,00 €

- 304010
BW: (BW)

2019/1501000/70/0721/01 I

23.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-23.000,00 €
0,00 €

Met behulp van restauratie en conservering beschermt Mechelen de museumcollectie
optimaal tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Mechelen ontsluit en presenteert de
museumcollectie op hoogwaardige wijze in een permanente opstelling.

- 303000
BW: (BW)

2019/2750000/70/0700/01 I

20.400,07 €

wijziging transactiekredieten

-19.394,00 €

2019140748

1.006,07 €

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van
de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en
passief aan cultuur te laten deelnemen.

2019140240

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige
bibliotheekwerking.

- 303010
BW: (BW)

2019/6005000/70/0703/01 E
AGB MAC betaal- en lidkaarten bibliotheken

2019140092

750,00 €
-750,00 €
0,00 €
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- 303010
BW: (BW)

2019/6130030/70/0703/01 E
AGB MAC lidgelden

375,00 €
-375,00 €
0,00 €

- 303010
BW: (BW)

2019/6130270/70/0703/01 E
AGB MAC kopieermachine

400,00 €
-400,00 €
0,00 €

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E

89.757,00 €

AGB MAC aankoop collectie

-20.251,00 €
69.506,00 €

- 303010
BW: (BW)

2019/6130295/70/0703/01 E
AGB MAC boekverwerking beschermde werkplaatsen

8.000,00 €
-375,86 €
7.624,14 €

- 303010
BW: (BW)

2019/6130371/70/0703/01 E
AGB MAC erelonen: vergoedingen en kosten externen

3.500,00 €
-1.500,00 €
2.000,00 €

Geregistreerde leden hebben via Mijn Bibliotheek ook buiten de bibliotheek toegang tot
de databanken en digitale media (e-boeken, fundels,) en diensten.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E
AGB MAC aankoop e-boeken, abonnementen

2019140242

10.000,00 €
-250,67 €
9.749,33 €

De bibliotheek draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond
het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130370/70/0703/01 E
AGB MAC vergoeding en kosten externen

2019140243

1.500,00 €
-1.500,00 €
0,00 €

De bibliotheek promoot lezen en investeert in een aanbod van activiteiten en projecten
rond taalstimulering, leesbevordering en leesplezier.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E

3.500,00 €

AGB MAC aankoop collectie

-2.806,00 €

2019140244

694,00 €
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- 303010
BW: (BW)

2019/6130370/70/0703/01 E
AGB MAC erelonen: vergoedingen en kosten externen

4.000,00 €
-2.254,75 €
1.745,25 €
2019141452

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

- 202000

2019/6490153/70/0709/01 E

BW: (BW)

AGB MAC - dotatie (derdetaleringsregeling)

BW: (BW)

AGB MAC - dotatie

3.393.537,00 €
40.000,00 €
150.285,00 €
3.583.822,00 €
2019140098

Via de uitbouw van een gespreid, toegankelijk en kwalitatief beweeg- en
sportaanbod streeft Mechelen naar een levenslange sportparticipatie.
De stad creëert, al dan niet in samenwerking met een partner, een gevarieerd anders
georganiseerd sportaanbod voor elke Mechelaar met het oog op een levenslange
sportparticipatie.

- 402020
BW: (BW)

2019/6100000/70/0740/02 E
Derdebetalersregeling AGB SAM

2019140659

21.000,00 €
7.500,00 €
28.500,00 €

Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-,
sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod

2019140027

Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op
een veilige manier ontsloten.

2019140099

De Stadsschouwburg, het Cultuurcentrum, H30 en andere culturele infrastructuur zijn
aantrekkelijk, hedendaags en beschikken over een moderne technische uitrusting.

2019140292

- 602000
BW: (BW)

2019/2210007/70/0709/01 I

60.490,00 €

wijziging transactiekredieten

-60.490,00 €
0,00 €

Mechelen investeert in de noodzakelijke infrastructuur om haar archief optimaal te
bewaren en een goede publiekswerking te garanderen.

- 602000
BW: (BW)

2019/2140000/70/0729/02 I

52.293,86 €

wijziging transactiekredieten

-32.294,00 €

2019140547

19.999,86 €

Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur
die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele

2019140104
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sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven.
2019140945

Mechelen ondersteunt AGB SAM.

- 203000
BW: (BW)

2019/2903011/10/0040/15 A

1.626.248,00 €

toegestane leningen AGB SAM

-1.626.248,00 €
0,00 €

- 202000
BW: (BW)

2019/6490151/70/0740/01 E

3.702.670,00 €
-7.500,00 €

AGB SAM - dotatie (derdebetalersregeling)

3.695.170,00 €

Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector
cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.

2019140112

Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.
Mechelen ondersteunt actief en inhoudelijk verschillende jeugdwerkvormen in de stad.

- 402030
BW: (BW)

2019140028

2019/7001044/70/0750/02 E

2019140610

3.100,00 €
2.157,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

5.257,00 €

Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur,
sport, jeugd en vrije tijd.
Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld
aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen.
De bibliotheek verzorgt en ondersteunt de bibliotheekwerking in de gevangenis van
Mechelen.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E
AGB MAC aankoop boeken

2019140029

2019140117

2019140235

500,00 €
-71,00 €
429,00 €
2019140236

De bibliotheek heeft een aanbod op maat van mensen met een leesbeperking.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E
AGB MAC aankoop boeken

1.500,00 €
-252,50 €
1.247,50 €
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- 303010
BW: (BW)

2019/6130370/70/0703/01 E
AGB MAC vergoeding en kosten externen

250,00 €
-250,00 €
0,00 €

De bibliotheek heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van
anderstaligen mee ondersteunen.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E
AGB MAC aankoop boeken

2019140237

1.500,00 €
-409,98 €
1.090,02 €

- 303010
BW: (BW)

2019/6130370/70/0703/01 E
AGB MAC vergoeding en kosten externen

250,00 €
-250,00 €
0,00 €

Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen.
Mechelen ondersteunt het particulier jeugdwerk, dat kinderen en jongeren die opgroeien in
maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt.

- 402030
BW: (BW)

2019/6490110/70/0750/03 E
ROJM - meisjeswerk 2019

2019140119
2019140613

25.000,00 €
15.000,00 €
40.000,00 €

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector
cultuur, sport en vrije tijd .

2019140030

Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen.

2019140134

Mechelen stimuleert cultuurbeleving bij jongeren. Jongeren krijgen informatie, advies,
creatie- en presentatiekansen.

2019140616

- 402030
BW: (BW)

2019/2700000/70/0750/02 I

7.588,77 €

wijziging transactiekredieten

-7.588,77 €
0,00 €

Mechelen stimuleert kinderen en jongeren om deel te nemen aan het verenigingsleven.

- 402030
BW: (BW)

2019/6490120/70/0750/03 E
Talententickets

2019141112

250.000,00 €
120.000,00 €
370.000,00 €

Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en

2019140031
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kennisopbouw & -uitwisseling
Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse
regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).
De Mechelse scholen voor deeltijds kunstonderwijs (Conservatorium, ABK en
Beiaardschool) bieden onderwijs aan in een aangepaste, hedendaagse infrastructuur.

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/70/0820/01 I

75.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-75.000,00 €

2019140136

2019140231

0,00 €

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/70/0820/02 I

10.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-10.000,00 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2210207/70/0820/01 I

97.960,93 €

wijziging transactiekredieten

-97.960,93 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2210207/70/0820/01 I

13.968,68 €

wijziging transactiekredieten

-13.968,68 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2210207/70/0820/02 I

35.190,81 €

Wijziging transactiekredieten

-22.269,41 €
12.921,40 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2210207/70/0820/02 I

20.749,95 €

wijziging transactiekredieten

-20.749,95 €
0,00 €

Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd.
(musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC)

2019140137

De bibliotheek ontwikkelt samen met de onderwijsinstellingen in Mechelen een pakket
van diensten, samenwerkingsvormen en faciliteiten op maat van de instellingen en
leerkrachten.

2019140239

- 303010
BW: (BW)

2019/6130290/70/0703/01 E
AGB MAC aankoop boeken

2.500,00 €
-330,96 €
2.169,04 €
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- 303010
BW: (BW)

2019/6130370/70/0703/01 E
AGB MAC vergoeding en kosten externen

1.500,00 €
-606,70 €
893,30 €
2019140032

Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.
'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat.

2019140622

Mechelen creëert een gevarieerd aanbod aan fuiflocaties.

- 402030
BW: (BW)

2019/6001000/70/0750/01 E
Drank De Loods

2019140147

51.000,00 €
10.000,00 €
61.000,00 €

- 402030
BW: (BW)

2019/7001008/70/0750/01 E

30.998,00 €
-1.494,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

29.504,00 €

- 402030
BW: (BW)

2019/7001009/70/0750/01 E

12.363,00 €
-1.799,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

10.564,00 €

Mechelen organiseert op eigen initiatief sportevenementen met een bovenlokale uitstraling.

- 402020
BW: (BW)

2019/7001043/70/0740/02 E

2019140675

0,00 €
2.100,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

2.100,00 €
2019140156

Mechelen ondersteunt jeudgorganisaties , projecten en intiatieven.
Club Kamikaze organiseert, in samenwerking met een vrijwilligerspool, ontmoetingen en
een activiteitenaanbod en moedigt zo jongeren aan tot participatie, initiatief en
engagement.

- 402030
BW: (BW)

2019/6001000/70/0750/01 E
Drank De Club

2019140627

18.000,00 €
5.000,00 €
23.000,00 €
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- 402030
BW: (BW)

2019/7001017/70/0750/01 E

5.166,00 €
-3.951,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

1.215,00 €

Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling
tot ver buiten zijn grenzen.

2019140157

Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en
gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen.
Mechelen zet in op buitenlandse en binnenlandse promotie en op meertalige pers- en
tradewerking om Mechelen als vrijetijdsbestemming op de kaart te zetten. De stad werkt
hiervoor nauw samen met lokale, regionale, nationale en internationale toeristische
partners.

- 302010
BW: (BW)

2019/6490111/70/0520/01 E
Toerisme: Werkingsbijdrage TPA

2019140033

2019140148

16.000,00 €
-16.000,00 €
0,00 €

Mechelen verkennen kan met een ruim aanbod van producten en publicaties voor groepen
en individuele bezoekers, al dan niet samengebracht in dag- en weekendtrips.

- 302010
BW: (BW)

2019/7001046/70/0520/01 E

2019140402

110.056,00 €
-11.927,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

98.129,00 €
2019140034

Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden uit.
In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.
Samen met de provincie wordt ingespeeld op de depotnoden van de erfgoedsector in de
regio.

- 602000
BW: (BW)

2019/6130295/70/0729/02 E
Erfgoeddepot: verhuis erfgoedcollectie

2019140165
2019140541

30.500,00 €
-30.500,00 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/7450060/70/0729/02 E
Erfgoeddepot: opslag erfgoedcollectie schadevergoeding

96.000,00 €
-96.000,00 €

0,00 €

Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

2019140035
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Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige
participatie aan de samenleving verhoogt.
Mechelen ondersteunt het Centrum basiseducatie in het kader van het taalactieplan
Mechelen.

- 402010

2019/6490111/30/0880/01 E

2019140167

2019140578

29.744,00 €

BW: (BW)

Saldo nominatieve toelage CBE Open School
verschuiven naar een nieuw aan te maken raming voor
toelage aan Levuur CVBA

-8.496,00 €

BW: (BW)

Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

-6.000,00 €

BW: (BW)

Actieplan onderwijs en diversiteit. Goedkeuring
verschuiven budgetten in budgetwijziging 3/2019 in
functie van verdieping na schooltraject SOS
ouderbetrokkenheid

-3.397,85 €

11.850,15 €

Mechelen sensibiliseert de publieke opinie rond het samenleven in diversiteit en
pakt discriminatie en racisme consequent aan.

2019140169

Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het project 'Mensen maken de stad'.

2019180301

- 405010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0902/01 E
Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het
Internationaal Comité (IC) vzw

45.000,00 €
-45.000,00 €

0,00 €

- 405010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0902/01 E
Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw

35.460,00 €
-35.460,00 €
0,00 €

- 405010
BW: (BW)

2019/7405130/30/0902/01 E
Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage
(Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie AMIF)

178.109,00 €
-61.162,00 €

116.947,00 €

Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting
centraal staat.
Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.
Ter ondersteuning van verenigingen en organisaties stelt de stad lokalen ter beschikking.
De modaliteiten en voorwaarden zijn geüniformeerd in de gebruiksovereenkomsten.

2019140036

2019140173
2019140463
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- 604000
BW: (BW)

2019/7001008/20/0171/01 E

10.333,00 €
7.277,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

17.610,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/7001043/20/0171/01 E

16.000,00 €
-1.772,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

14.228,00 €

Mechelen bevordert de sociale cohesie in wijken en dorpen door de ondersteuning van
straat-, buurt- en wijkfeesten. Buurtcomités en wijk- en dorpsraden genieten extra
ondersteuning.

- 303010
BW: (BW)

2019/6130310/20/0171/01 E

2019140891

2.340,00 €
-2.340,00 €

AGB MAC afhaalpunten: transport door fietskoeriers

0,00 €

- 405010
BW: (BW)

2019/6490120/20/0171/01 E
Extra budget bewonersinitiatieven 2019

92.500,00 €
40.000,00 €
132.500,00 €

- 604000
BW: (BW)

2019/7001044/20/0119/01 E

50.000,00 €
-3.927,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

46.073,00 €
2019140066

Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op
afstemming en maatwerk.

2019140213

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.

2019180221

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

- 402010
BW: (BW)

2019/6130060/30/0902/01 E
Europees project Siree: receptiekosten

264,00 €
-190,00 €
74,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6130370/30/0902/01 E
Europees project Siree: externe expertise educatie

48.915,00 €
-9.900,00 €
39.015,00 €
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- 505040
BW: (BW)

2019/6130370/30/0902/01 E
Europees project Siree: externe expertise
ondernemerschap

25.000,00 €
-19.555,00 €

5.445,00 €

- 505040
BW: (BW)

2019/6140000/30/0880/01 E
Europees project Siree: reis- en verblijfskosten

4.720,00 €
-2.800,00 €
1.920,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6140000/30/0902/01 E
Europees project Siree: reis- en verblijfskosten

3.485,00 €
-2.190,00 €
1.295,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/7405030/30/0902/01 E

128.524,00 €
-20.780,00 €

Europees project Siree: exploitatietoelage

107.744,00 €

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie
via het project flavour.

- 602000
BW: (BW)

2019180461

2019/1501000/30/0909/01 I

57.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-51.000,00 €
6.000,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/1501000/30/0909/01 I

12.151,00 €

wijziging transactiekredieten

-10.871,00 €
1.280,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2401000/30/0909/01 I

60.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-60.000,00 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2401000/30/0909/01 I

35.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-25.000,00 €
10.000,00 €

Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke
volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een
kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede
persoonsvorming en toegang tot de arbeidsmarkt.
De stad Mechelen ondersteunt de scholen en schoolomgevingen in het creëren van
aangename en stimulerende leer- en leefomgevingen waar gelijke
onderwijskansen, integriteit, respect en veiligheid gewaarborgd zijn voor
leerlingen, leerkrachten en de buurt.

2019140040

2019140186
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Mechelen voert een geclusterd onderwijsbeleid in samenwerking met welzijns- cultuur- en
vrijetijdspartners te versterking van kwetsbare kinderen en jongeren via het project Vrac.

- 000080
BW: (BW)

2019/6130060/30/0880/01 E
Europees project VRAC: catering focus groep

2019000061

750,00 €
-750,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130060/30/0880/01 E
Europees project VRAC: catering (WP3)

750,00 €
-730,00 €
20,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/30/0880/01 E
Europees project VRAC: vorming (WP1)

1.650,00 €
-1.650,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/7405030/30/0880/01 E

152.470,00 €
-7.880,00 €

Europees project VRAC: exploitatietoelage

144.590,00 €
2019000121

Mechelen zet in op gezondheidsbeleid en op gezondheidspromotie.

- 405010
BW: (BW)

2019/6130370/30/0909/01 E
Project Fit en proef: overdracht naar 2020

3.079,04 €
-1.100,00 €
1.979,04 €
2019140506

Mechelen organiseert het projectenfonds niet-leerplichtonderwijs.

- 402010
BW: (BW)

2019/6490120/30/0880/01 E
Opheffing projectenfonds niet-leerplichtonderwijs en
goedkeuring heroriëntering middelen

4.500,00 €
-4.500,00 €

0,00 €

Mechelen organiseert gerichte preventieactiviteiten rond sociale thema's zoals pesten,
sociale media, spijbelen,...

- 403030
BW: (BW)

2019/6130070/60/0490/02 E
Gift Rode Neuzen Dag

2019140519

0,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

Mechelen stimuleert de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs.

2019140593
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- 402010
BW: (BW)

2019/6130370/30/0880/01 E
Actieplan onderwijs en diversiteit. Goedkeuring
verschuiven budgetten in budgetwijziging 3/2019 in
functie van verdieping na schooltraject SOS
ouderbetrokkenheid

7.017,00 €
3.397,85 €

10.414,85 €

Mechelen ondersteunt initiatieven, die ongekwalificeerde uitstroom tegengaan en
doorstroom naar hoger onderwijs/werk bevorderen. De klemtoon ligt op kennis van de
Nederlandse taal als succesfactor.

- 402010
BW: (BW)

2019/6130370/30/0880/01 E
Opheffing projectenfonds niet-leerplichtonderwijs en
goedkeuring heroriëntering middelen

2019150506

3.000,00 €
4.500,00 €

7.500,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €
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- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

- 402010
BW: (BW)

2019/6490110/30/0880/01 E
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie
"diversiteitsbeleid op school"

0,00 €
750,00 €

750,00 €

De stad Mechelen ondersteunt het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) als
advies- en beleidsvoorbereidend orgaan met een autonoom statuut.
De verschillende onderwijsnetten, opleidingsinstellingen, de lokale
beleidsverantwoordelijken en gemeenteraadsfracties van Mechelen komen geregeld samen
in een gestructureerd overleg; het Onderwijs Overleg Mechelen. Het Onderwijs Overleg
Mechelen ondersteunt de scholen.

- 402010
BW: (BW)

2019/6130380/30/0880/01 E
Externe ondersteuning heroriëntering van het
Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.)

2019140189

2019140502

0,00 €
8.496,00 €

8.496,00 €
2019140230

Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.
Personeelskosten dienst Onderwijsondersteuning in functie van de uitvoering flankerend
onderwijsbeleid

- 700200
BW: (BW)

2019/6202100/30/0880/01 E
Europees project VRAC: loonkost

2019150461

198.184,00 €
-10.000,00 €
188.184,00 €

Mechelen heeft een gecoördineerd netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle
kinderopvang, die tot doel heeft alle burgers gelijke kansen te bieden en het welzijn
te bevorderen
De stad organiseert occasionele kinderopvang als lokale diensteneconomie voor
specifieke doelgroepen.
Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via
het Europees interreg project PACE.

- 402041
BW: (BW)

2019/6130018/40/0945/01 E
Europees interreg project PACE: overige
werkingskosten

2019140064

2019140180

2019160461

2.500,00 €
-2.000,00 €

500,00 €
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- 402041
BW: (BW)

2019/6130060/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: Partner meeting

300,00 €
-150,00 €
150,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130060/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: catering focusgroep

5.420,00 €
-1.500,00 €
3.920,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130060/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: opening gebouw

1.189,00 €
-500,00 €
689,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130260/40/0945/01 E
Europees interreg project PACE: onderhoud

11.836,00 €
-5.000,00 €
6.836,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130285/40/0945/01 E
Europees interreg project PACE: maaltijden kinderen

17.830,00 €
-10.000,00 €
7.830,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130290/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: materiaal voor kinderen

6.045,54 €
-3.000,00 €
3.045,54 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130310/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: Communicatie en
publicatiebord

6.002,00 €
-3.500,00 €

2.502,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130370/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: Ouderbetrokkenheid

4.245,00 €
-1.000,00 €
3.245,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6130371/40/0945/01 E
Europees interreg project PACE:
vrijwilligersvergoeding

4.995,00 €
-2.500,00 €

2.495,00 €

- 402041
BW: (BW)

2019/6140000/40/0945/01 E
Europees interreg project Pace: Reis- en verblijfskosten

10.011,00 €
-3.500,00 €
6.511,00 €
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- 402041

2019/6140010/40/0945/01 E

BW: (BW)

26.598,00 €
-20.000,00 €

Europees interreg project Pace: Vorming

6.598,00 €

- 402041

2019/7405030/40/0945/01 E

BW: (BW)

216.480,00 €

Europees interreg project PACE: exploitatietoelage

-31.590,00 €
184.890,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
113.196,58 €
-241.354,00 €

I

-467.715,74 €

-84.871,00 €

A

-1.626.248,00 €

0,00 €

Totaal

-1.980.767,16 €

-326.225,00 €
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Veiligheid
2019140021

Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal
veiligheidsbeleid.
Mechelen neemt een regierol in de aanpak en begeleiding en re-integratie van
criminele jongeren en ex-gedetineerden
Mechelen ondersteunt alternatief gerechtelijke maatregelen i.s.m. Justitie, De Sleutel en
Centrum voor Geestelijke Gezondsheidszorg.

- 403030
BW: (BW)

2019/7405040/60/0490/02 E

2019140079

2019140418

163.890,00 €
23.680,00 €

Subsidie Alternatief gerechtelijke maatregelen

187.570,00 €

Mechelen gaat adequaat om met radicalisering zowel proaktief, preventief als
reactief.

2019000041

Mechelen zet in op online en offline preventie van radicalisering via het project
ORPHEUS.

- 106010
BW: (BW)

2019140202

2019/2402000/60/0490/02 I

0,00 €

wijziging transactiekredieten

3.500,00 €
3.500,00 €

- 106010
BW: (BW)

2019/1501000/60/0490/02 I

0,00 €

wijziging transactiekredieten

2.100,00 €
2.100,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/6130060/60/0490/02 E
Europees project ORPHEUS: workshops (WP1)

4.115,00 €
-2.250,00 €
1.865,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/6130060/60/0490/02 E
Europees project ORPHEUS: workshops (WP2)

4.250,00 €
-3.250,00 €
1.000,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/6130060/60/0490/02 E
Europees project ORPHEUS: kick-off meeting

4.450,00 €
-4.443,00 €
7,00 €

- 106010
BW: (BW)

2019/6130090/60/0490/02 E
Europees project ORPHEUS: uitrusting

3.500,00 €
-3.500,00 €
0,00 €
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- 403030
BW: (BW)

2019/6130370/60/0490/02 E
Europees project ORPHEUS: experten bijdrage aan
studie (WP3)

3.938,00 €
-3.000,00 €

938,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/7405030/60/0490/02 E

136.380,00 €
-9.870,00 €

Europees project ORPHEUS: exploitatietoelage

126.510,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/7405030/60/0490/02 E

9.850,00 €
-300,00 €

Europees project ORPHEUS: bijdrage partners voor
projectmanagement

9.550,00 €

Mechelen ontwikkelt een antiradicaliseringsbeleid met aandacht voor proactieve,
preventieve en reactieve maatregelen.

- 403030
BW: (BW)

2019/6130370/60/0490/02 E
Ceapire - opleiding deradicalisering

2019140415

154.304,00 €
-62.150,00 €
92.154,00 €

Mechelen zet in op het voorkomen van aanslagen met inrijdende voertuigen via het
Europees project PERICLES.

- 403030
BW: (BW)

2019/6130370/60/0490/02 E
Europees project PERICLES: werkingsmiddelen

2019180401

25.000,00 €
-24.600,00 €
400,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/7405130/60/0490/02 E
Europees project PERICLES: projectsubsidie

49.770,00 €
-42.480,00 €
7.290,00 €

Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op
criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam
samenleven versterkt.
Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit
Mechelen coördineert het project vroegdetectie en interventie voor experimenterende
druggebruikers.

2019140022

2019150041
2019140426
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- 403030
BW: (BW)

2019/6130370/60/0490/02 E

0,00 €
9.000,00 €

Toelage aan vzw De Sleutel omzetten in raming voor
opleidingen

9.000,00 €

- 403030
BW: (BW)

2019/6490110/60/0490/02 E
Toelage aan vzw De Sleutel omzetten in raming voor
opleidingen

9.000,00 €
-9.000,00 €

0,00 €

Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte
preventiezorg
Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit.
Een optimale aanwezigheid van gemeenschapswachten in Mechelse wijken en dorpen
zorgt voor toezicht, sociale controle, informatieverstrekking en sensibilisatie om de
veiligheid en leefbaarheid te verhogen.

- 403030
BW: (BW)

2019/7405130/60/0490/02 E

2019140023

2019150021
2019140440

189.200,00 €
-129.367,00 €

Extra contingenten gemeenschapswachten

59.833,00 €

Snelle hulp in nood
Mechelen versterkt haar beleid op het vlak van civiele veiligheid zodat te allen tijde
personen, hun goederen en hun leefomgeving worden beschermd, en een gepaste
hulpverlening wordt verleend.

2019140025

Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen
door een professionele voorbereiding op diverse incidenten.

2019140086

2019140129

De personeels-en werkingsmiddelen worden goed beheerd.

- 000050
BW: (BW)

2019/6230090/20/0114/02 E

81.863,00 €
5.000,00 €

Arbeidsgeneeskundige onderzoeken

86.863,00 €

De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.
Politiedotatie.
Mechelen geeft een dotatie aan de politiezone.

2019140063
2019140203
2019141048

51

Motivering van de wijzigingen van het budget
- 202000

2019/6640030/60/0400/01 I

BW: (BW)

0,00 €
537.632,00 €

Investeringstoelage aan Politiezone MechelenWillebroek: camerabewaking en trajectcontroles

537.632,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-98.193,00 €
-158.337,00 €

I

541.132,00 €

2.100,00 €

A

0,00 €

0,00 €

442.939,00 €

-156.237,00 €

Totaal
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Kwaliteitsvol besturen
Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale
werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit .
De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern
overheidsmanagement, open data en kennisdeling en aandacht voor de
administratieve organisatie.

BW: (BW)

2019/6130380/20/0114/01 E
Stadsmonitor: andere vorm van bevragingen en opstart
open data

2019140048

2019160221

Mechelen investeert in kwaliteitsvolle data.

- 000080

2019140013

31.110,00 €
-23.407,16 €

7.702,84 €

Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI.

- 000080
BW: (BW)

2019170263

2019/1501000/20/0114/01 I

34.800,00 €

wijziging transactiekredieten

-24.000,00 €
10.800,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/2402000/20/0114/01 I

58.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-40.000,00 €
18.000,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130060/20/0114/01 E
Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): receptie- en
representatiekosten

85,00 €
-85,00 €

0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130090/20/0114/01 E
Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): open data

5.673,00 €
-5.673,00 €

0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130295/20/0114/01 E
Prestaties door derden project City of Things

1.620,00 €
-1.620,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130320/20/0114/01 E
Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): erelonen advocaten

0,00 €
5.082,00 €

5.082,00 €
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- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/20/0114/01 E
Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): ontwikkeling producten

45.408,00 €
4.487,00 €

49.895,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6140000/20/0114/01 E
Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): reis- en verblijfskosten

4.673,00 €
-1.000,00 €

3.673,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/7405130/20/0114/01 E

225.543,00 €
-4.000,00 €

Project Smart Cities Innovation Framework
Implementation (SCIFI): exploitatietoelage

221.543,00 €

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie
van een optimale inzet van personeel en middelen.
Mechelen realiseert een organisatiestructuur, die klantgericht, efficiënt, transparant en
eenvoudig is.

- 000080
BW: (BW)

2019/6130380/20/0114/01 E
Functieweging: externe ondersteuning (overdracht naar
2020)

2019140049

2019140693

13.078,00 €
-13.078,00 €

0,00 €
2019160581

Het nieuwe werken wordt geïmplementeerd.

- 602000
BW: (BW)

2019/2210207/20/0119/08 I

161.543,52 €

wijziging transactiekredieten

17.579,00 €
179.122,52 €

- 106010
BW: (BW)

2019/6130102/20/0119/10 E

20.585,00 €

Het nieuwe werken: Telefonie

-20.585,00 €
0,00 €

Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het
oog op een optimalisering van de werking.
Mechelen werkt aan expertise-opbouw en de uitwerking van een actieplan circulaire stad
via het project CECI.

2019140209

2019000081
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- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/20/0114/01 E
Europees project Citizen Involvement for Circular
Economy (CECI): werkingsuitgaven

5.500,00 €
-5.500,00 €

0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6140000/20/0114/01 E
Europees project Citizen Involvement for Circular
Economy (CECI): verplaatsings- en verblijfskosten

2.500,00 €
400,00 €

2.900,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/7405130/20/0114/01 E

8.150,00 €
8.108,00 €

Europees project Citizen Involvement for Circular
Economy (CECI): exploitatietoelage

16.258,00 €

Mechelen werkt een actieplan voor een stedelijk hulpbronnencentrum uit, op basis van
eigen en Europese expertise en voert minstens een testimplementatie uit via het project
UrbRec

- 000080
BW: (BW)

2019/6140000/20/0114/01 E
Project UrbRec: reis- en verblijfskosten

2019000161

4.112,15 €
-3.900,00 €
212,15 €

- 000080
BW: (BW)

2019/7405130/20/0114/01 E

0,00 €
455,00 €

Project UrbRec: subsidie

455,00 €

Mechelen profileert zich als 'slimme stad'. Daartoe worden interne en externe netwerken
uitgebouwd.

- 000080
BW: (BW)

2019/7405130/20/0114/01 E

2019140694

3.185,00 €
-3.185,00 €

Project UrbRec: subsidie

0,00 €
2019180261

De stad Mechelen bouwt de Citylab methodiek verder uit.

- 000080

2019/6130380/20/0114/01 E

39.910,00 €

BW: (BW)

Slimme stad: faciliteren van cocreatieve trajecten

-29.900,00 €

BW: (BW)

Hack the night - vervolgfase

-10.000,00 €
10,00 €

Mechelen zet in op geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden via het project City
of Things.

2019180421
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- 106010
BW: (BW)

2019/2110000/20/0114/01 I

20.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-20.000,00 €
0,00 €

- 106010
BW: (BW)

2019/1501000/20/0114/01 I

15.600,00 €

wijziging transactiekredieten

-15.600,00 €
0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/2250000/20/0114/01 I

80.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-80.000,00 €
0,00 €

- 603000
BW: (BW)

2019/1501000/20/0114/01 I

80.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-80.000,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130270/20/0114/01 E
City of Things: sensoren voor de testcase

5.000,00 €
-5.000,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/20/0114/01 E
City of Things: opvolging testgroep

4.000,00 €
-4.000,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/20/0114/01 E
City of Things: organisatie citylabs met jongeren,
partners en leveranciers

4.000,00 €
-3.830,00 €

170,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6130370/20/0114/01 E
City of Things: externe ondersteuning

30.000,00 €
-30.000,00 €
0,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/6140000/20/0114/01 E
City of Things: verplaatsingskosten

250,00 €
-240,00 €
10,00 €

- 000080
BW: (BW)

2019/7405130/20/0114/01 E
City of Things: exploitatietoelage (VLAIO)

41.110,00 €
-41.110,00 €
0,00 €

De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de
organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.

2019140012
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De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke
ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet.
Met het oog op de optimale invulling van het onroerend stadspatrimonium worden zalen
verhuurd.

- 102000
BW: (BW)

2019/7001008/20/0119/11 E

2019140042

2019140310

2.540,00 €
1.519,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

4.059,00 €

- 102000
BW: (BW)

2019/7001043/20/0119/11 E

6.096,00 €
-3.700,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

2.396,00 €

De belangen van Mechelen worden op juridisch vlak professioneel en indien mogelijk
centraal behartigd. De diensten kunnen beroep doen op een correcte juridische
ondersteuning.

- 104000
BW: (BW)

2019/6130320/20/0119/12 E
Juridische zaken: erelonen advocaten

2019150041

250.180,00 €
40.000,00 €
290.180,00 €

- 104000
BW: (BW)

2019/6130330/20/0119/12 E
Juridische zaken: gerechtskosten

24.820,00 €
10.000,00 €
34.820,00 €

Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk
gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen
werken in een kwaliteitsvolle omgeving.
Mechelen voorziet in de realisatie van nieuwbouwprojecten voor een kwalitatieve
huisvesting van stadsdiensten en veiligheidsdiensten, eventueel via DBFM.

- 505010
BW: (BW)

2019140044

2019140881

2019/2610000/20/0119/08 I

3.300.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-3.300.000,00 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/6101000/20/0119/01 E
DBFM De Nekker - gebouw "De Waterduivel":
Maintenance - onderhoud

215.911,00 €
-84.291,00 €

131.620,00 €
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De nodige onderhouds-, herstellings-, veiligheids- en renovatiewerken worden uitgevoerd.
Bij samenwerking met externe aannemers worden de nodige dossiers opgemaakt,
uitgevoerd en gecontroleerd.

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/20/0119/08 I

17.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-17.000,00 €

2019140882

0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2210200/20/0119/08 I

827,64 €

wijziging transactiekredieten

-827,64 €
0,00 €

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/20/0119/08 I

26.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-26.000,00 €
0,00 €

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/20/0119/08 I

50.000,00 €

wijziging transactiekredieten

155.480,00 €
205.480,00 €

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/20/0119/08 I

20.570,00 €

wijziging transactiekredieten

-20.570,00 €
0,00 €

- 604030
BW: (BW)

2019/2210200/20/0119/08 I

20.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-20.000,00 €
0,00 €

- 602000
BW: (BW)

2019/2210200/40/0945/03 I

3.735,10 €

wijziging transactiekredieten

-3.735,00 €
0,10 €

Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke
medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig
en gezond.

2019140055

Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.

2019140791

Mechelen ondersteunt het Sociaal Huis Mechelen.

- 202000
BW: (BW)

2019/6490203/40/0982/01 E
Dodoens: dotatie

2019140016

171.966,00 €
590.545,00 €
762.511,00 €
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- 202000
BW: (BW)

2019/6640040/40/0900/01 I

682,12 €

wijziging transactiekredieten

-682,00 €
0,12 €
2019140057

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.

2019140169

De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald.

- 700000
BW: (BW)

2019/6170000/20/0119/13 E
Detachering Argodi

2.230,00 €
1.500,00 €
3.730,00 €

- 700000
BW: (BW)

2019/6211014/20/0112/03 E
Responsabiliseringsbijdrage

4.271.850,00 €
274.061,00 €
4.545.911,00 €
2019180041

Mechelen betaalt de lonen en vergoedingen tijdig en correct uit.

- 700200
BW: (BW)

2019/6130390/50/0600/02 E
GECORO. Beslissing inzake presentiegelden 2019,
2020 en verder.

5.338,00 €
2.062,00 €

7.400,00 €

- 700200
BW: (BW)

2019/6202100/30/0909/01 E
Coördinator Vluchtelingen: restbudget 2019

512.683,00 €
-7.611,00 €
505.072,00 €

- 700200

2019/6202100/60/0490/02 E

1.620.686,00 €

BW: (BW)

Europees project PERICLES: loonkosten (1 vte Aniveau)

-17.200,00 €

BW: (BW)

Europees project ORPHEUS: loonkost Alexander

-30.250,00 €
1.573.236,00 €

- 700200
BW: (BW)

2019/6212110/60/0490/02 E
Europees project PERICLES: loonkosten (1 vte Aniveau)

466.139,00 €
-5.000,00 €

461.139,00 €

De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en
wordt voortdurend geoptimaliseerd
Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en
documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier
verstrekt.

2019140065

2019140210
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2019140042

Mechelen viert huwelijksjubilarissen.

- 404030
BW: (BW)

2019/6130070/20/0130/01 E
medailles en bloemen jubilarissen

9.496,98 €
3.000,00 €
12.496,98 €
2019140214

Mechelen voert gegevens correct in in het Rijksregister.

- 404020
BW: (BW)

2019/7001026/20/0130/01 E

10.160,00 €
-1.992,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

8.168,00 €
2019140449

Mechelen begraaft inwoners en niet-inwoners.

- 404030
BW: (BW)

2019/6130370/20/0130/01 E
Begraven behoeftigen

7.500,00 €
3.000,00 €
10.500,00 €

- 404040
BW: (BW)

2019/7001001/30/0990/01 E
Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

39.264,00 €
6.719,00 €

45.983,00 €

- 404040
BW: (BW)

2019/7001001/30/0992/01 E
Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

80.000,00 €
8.640,00 €

88.640,00 €

Het financieel beleid is in balans.
Een uitgewerkte meerjarenplanning waarbij de middelen optimaal worden
afgestemd op de behoeften zorgt voor een gezonde financiële stadsbegroting.

2019140015

De inkomsten en uitgaven van de stad worden grondig geanalyseerd en
herbekeken in functie van een evenwichtig financieel beleid met voldoende ruimte
om te investeren.

2019140050

Mechelen verkoopt woningen die geen strategische functie hebben, niet nodig zijn voor de
huisvesting van de stadsdiensten of voor de uitvoering van het beleid.

2019140458

- 505010
BW: (BW)

2019/2600000/10/0050/01 I

353.400,00 €

wijziging transactiekredieten

-353.400,00 €
0,00 €
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- 505010
BW: (BW)

2019/2600000/10/0050/01 I

50.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-7.000,00 €
43.000,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/2600000/10/0050/01 I

100.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-100.000,00 €
0,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/2610000/10/0050/01 I

7.000.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-7.000.000,00 €
0,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/2610000/10/0050/01 I

275.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-25.000,00 €
250.000,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/2610000/10/0050/01 I

800.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-800.000,00 €
0,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/2610000/10/0050/01 I

12.500.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-12.500.000,00 €
0,00 €

Om de beleidsprojecten te kunnen realiseren kan het van essentieel en strategisch belang
zijn dat Mechelen specifieke onroerende goederen aankoopt. Voor dergelijke gerichte en
vaak onvoorziene aankopen wordt er jaarlijks een krediet voorzien.

- 505010
BW: (BW)

2019140638

2019/2610000/50/0620/01 I

350.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-350.000,00 €
0,00 €

- 505010
BW: (BW)

2019/7002008/10/0050/01 E
Concessie restaurant Predikherenklooster via AGB
MAC

9.000,00 €
-9.000,00 €

0,00 €

Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de
geldende regelgeving.

2019140051

Fiscale en andere ontvangsten zijn na uitputting van alle middelen maximaal geïnd.

2019141035
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- 203000
BW: (BW)

2019/7001070/70/0719/02 E

14.630,00 €
5.121,00 €

Retributies & belastingen met prestatie: actualiseren
budgetten

19.751,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6130012/10/0020/01 E
Aanvullende personenbelasting

271.500,00 €
13.673,00 €
285.173,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/7301000/10/0020/01 E

27.149.960,00 €
2.400.290,00 €

Personenbelasting

29.550.250,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/7400000/10/0010/02 E

39.210.525,00 €
210.316,00 €

Gemeentefonds

39.420.841,00 €
2019141133

De uitstaande schuld van de stad wordt actief beheerd.

- 203000
BW: (BW)

2019/1720000/10/0040/01 A

2.117.500,00 €
-708.182,00 €

Beheersovereenkomst Openbare verlichting:
leasingschulden

1.409.318,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/1720000/10/0040/01 A
Beheersovereenkomst Openbare verlichting: nietperiodieke aflossingen leasingschuld (2017 - 2018)

0,00 €
1.427.794,00 €

1.427.794,00 €

- 203000

2019/1733100/10/0040/01 A

BW: (BW)

Op te nemen leningen: aandeel stad

BW: (BW)

Op te nemen leningen stad

0,00 €
2.334.430,00 €
19.579.186,00 €
21.913.616,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/1733100/10/0040/05 A
Niet-periodieke aflossingen stad

10.992.872,00 €
-10.992.872,00 €
0,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/1733110/10/0040/15 A
AGB SAM: op te nemen leningen ten laste van de stad

1.626.248,00 €
-1.626.248,00 €
0,00 €
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- 203000
BW: (BW)

2019/2811000/50/0670/01 I
Beheersovereenkomst openbare verlichting: aankoop
aandelen

0,00 €
2.484.596,00 €

2.484.596,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/4220000/10/0040/05 A
DBFM De Nekker - gebouw "De Waterduivel":
aflossing leasingschuld

240.079,00 €
-106.639,00 €

133.440,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/4220000/10/0040/05 A
Beheersovereenkomst openbare verlichting: Aflossing
leasingschuld

60.094,00 €
-33.682,00 €

26.412,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/4233100/10/0040/05 A
Aflossing lening overgenomen ziekenhuis

538.189,00 €
-538.189,00 €
0,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6500100/10/0040/06 E
Intresten op te nemen leningen stad

0,00 €
6.100,00 €
6.100,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6500100/10/0040/06 E
Leningslasten overgenomen leningen ziekenhuis

88.785,00 €
-88.785,00 €
0,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6500110/20/0119/01 E
DBFM De Nekker - gebouw "De Waterduivel": Finance
- intresten

290.197,00 €
-127.147,00 €

163.050,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6500110/50/0670/01 E
Beheersovereenkomst openbare verlichting: Financiële
kost

37.165,00 €
-7.217,00 €

29.948,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6500120/10/0040/07 E
rente AGB SAM

617.600,00 €
-20.337,00 €
597.263,00 €

- 203000
BW: (BW)

2019/6500130/10/0040/16 E
rente AGB MAC

270.777,00 €
-11.092,00 €
259.685,00 €

63

Motivering van de wijzigingen van het budget
De stad Mechelen speelt maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere
overheid.
Subsidie-oproepen op Europees niveau worden opgevolgd en aan de betrokken diensten
doorgegeven. De financiële en inhoudelijke opvolging van Europese dossiers wordt
opgenomen in het projectopvolgingssysteem.

- 000080

2019/6130370/20/0114/01 E

BW: (BW)

2019140053

2019140696

15.846,00 €
-15.000,00 €

Cofinanciering in subsidieprojecten

846,00 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
382.161,84 €
2.578.181,00 €

I

2.428.840,36 €

-24.555.000,00 €

A

-10.243.588,00 €

19.579.186,00 €

Totaal

-7.432.585,80 €

-2.397.633,00 €

64

Motivering van de wijzigingen van het budget
Overhead
2019140042

Overhead

2019140198

Overhead

2019140112

Schoonmaak gebouwen.

- 604030
BW: (BW)

2019/2300000/20/0119/08 I

14.278,00 €

wijziging transactiekredieten

-3.475,00 €
10.803,00 €
2019140115

Levering van elektriciteit.

- 602010
BW: (BW)

2019/6150100/50/0670/01 E
Openbare verlichting: energiekost

648.631,00 €
212.000,00 €
860.631,00 €
2019140119

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen.

- 303000
BW: (BW)

2019/6100000/70/0709/01 E
Derdebetalersregeling AGB MAC

110.000,00 €
-40.000,00 €
70.000,00 €
2019140211

Beheers-en werkingskosten informatica.

- 106010
BW: (BW)

2019/2110000/20/0119/10 I

400.000,00 €

wijziging transactiekredieten

-400.000,00 €
0,00 €

- 106010
BW: (BW)

2019/2402000/20/0119/10 I
Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera,
telefonie, security, uitrusting zalen,…)

490.566,66 €
107.160,00 €

597.726,66 €

- 106010
BW: (BW)

2019/2402000/20/0119/10 I

361.852,05 €

wijziging transactiekredieten

232.802,00 €
594.654,05 €
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- 106010

2019/6130090/20/0119/10 E

BW: (BW)

2.624.458,04 €

ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties,
onderhoudscontracten

-100.690,49 €

2.523.767,55 €

- 106010

2019/6130090/20/0119/10 E

209.959,00 €

BW: (BW)

ICT-software: Nieuwe software: Op maat gemaakt
waarvan we geen eigenaar worden

-13.779,98 €

BW: (BW)

Digitaal aanmeldingssysteem Onderwijs

-41.578,00 €
154.601,02 €

- 106010

2019/6130090/20/0119/10 E

BW: (BW)

111.537,39 €

ICT-hardware: Pakket SLA: Occasionele aankopen:
Burotica (accessoires zoals muis, klavier, externe schijf,
usb, stick, kabels...) en verbruiksgoederen specifiek ICT

-37.000,00 €

74.537,39 €

- 106010

2019/6130380/20/0119/10 E

BW: (BW)

106.730,00 €
-3.601,28 €

ICT-consultancy: Nieuwe software

103.128,72 €

- 106010

2019/6130380/20/0119/10 E

BW: (BW)

322.975,64 €
-57.145,62 €

ICT-consultancy: Reguliere werking

265.830,02 €

Totaal wijzigingen

E

Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-81.795,37 €
0,00 €

I

-63.513,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

-145.308,37 €

0,00 €

Totaal

Totalen wijzigingen
Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen
uitgaven
ontvangsten
-31.582,95 €
2.059.855,00 €
E
-14.955.195,23 €
-47.095.588,00 €
I
-11.869.836,00 €
19.579.186,00 €
A
Totaal
-26.856.614,18 €
-25.456.547,00 €
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