STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

21 februari 2017

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op
de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Kennisname aanstelling van mevrouw Sophie
Bollen als OCMW-raadslid met ingang van 6 februari 2017, ter vervanging van
de heer Bert Delanoeije.

Kennisname

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)
3)

Aktename brief van 31 januari 2017 gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad, waarbij mevrouw An Poot haar ontslag aanbiedt als lid van de
raad voor maatschappelijk welzijn.
Vaststelling ontstentenis van opvolging, volgens het gemeenteraadsbesluit van 2
januari 2013.
Verkozen verklaring van een kandidaat werkend lid, met opvolger, voorgedragen
met akte van voordracht van 10 februari 2017 door de cd&v- raadsleden die de
oorspronkelijke akte van voordracht hadden ingediend.

Eduard Leemans verkozen verklaard als OCMW-raadslid

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van aanvullende reglementen met
betrekking tot de verkeersreglementering in de autoluwe zones:
1. Zone Bruul / Befferstraat
2. Zone Frederik de Merodestraat

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening, bij
hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester op 13 februari 2017,
tot instelling van een restrictieperimeter bij de voetbalwedstrijd YRKV
Mechelen- RSC Anderlecht op 4 maart 2017.

Bekrachtigd

5.

POLITIE. Verlening van positief advies inzake de plaatsing en het gebruik van
de bijkomende camera's op het grondgebied van de stad Mechelen.

Goedgekeurd
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6.

BESTUUR. Kennisname overzichtslijst per 1 januari 2017, van de politieke
organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad met
vermelding van hun statuten en hun overeenkomsten met de stad, van de
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en
van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel
uitmaakt.

Kennisname

7.

BESTUUR. Aanduiding lid van de algemene vergadering van vzw ‘t Atelier, ter
vervanging van de heer Johan De Vleeshouwer.

Goedgekeurd

8.

BESTUUR. Aanduiding lid van de algemene vergadering en voordracht als
kandidaat-bestuurder van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA) Mechelen, ter vervanging van de heer Johan De Vleeshouwer.

Goedgekeurd

9.

BESTUUR. Goedkeuring wijziging samenstelling stedelijke consultatieve
preventieraad.

Goedgekeurd

10.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Vervanging van een lid van de raad van
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen, als
afgevaardigde van de Sp.a-fractie.

Goedgekeurd

11.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aanduiding lid van de
algemene vergadering van Brouwgebouw Lamot vzw, ter vervanging van de
heer Johan De Vleeshouwer.

Goedgekeurd

12.

ECONOMIE.
1)
2)
3)
4)

Aktename oprichting handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
Beslissing tot toetreding tot de handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
Goedkeuring subsidie- en samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen
en de handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
Afvaardiging vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen
in de algemene vergadering van de vzw Mechelen MeeMaken.

Aktename / Goedgekeurd
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13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering toelagereglement betreffende
alleenwonenden en eenoudergezinnen met kinderen, met ingang van 1 januari
2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

14.

FINANCIËN. Toekennen van een renteloos thesaurievoorschot aan de vzw
Speelgoedmuseum.

Goedgekeurd

15.

ARCHEOLOGIE. Goedkeuring van de overeenkomst met de Vrije Universiteit
Brussel betreffende het uitwisselen van historische basisinformatie en
gereconstrueerd cartografisch basismateriaal voor laatmiddeleeuws en
zestiende-eeuws Mechelen.

Goedgekeurd

16.

PREVENTIE. Samenwerkingsovereenkomst meisjeswerking tussen de stad
Mechelen en het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen vzw voor de periode
01-01-2017 tot en met 31-12-2018.

Goedgekeurd

17.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen
de stad en De Ploeg vzw voor de periode van 1.01.2017 - 31.12.2019.

Goedgekeurd

18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dijle-Keerbergstraat.

Goedgekeurd

19.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve beslissing tot onttrekking uit het
openbaar domein van de wegenis ter hoogte van de Mahatma Gandhistraat
voor de realisatie van de woningen en meergezinswoningen van Woonpunt
Mechelen.

Goedgekeurd

Beslissingslijst website
21 februari 2017

3

20.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve beslissing tot onttrekking uit het
openbaar domein van de groenstroken gelegen tussen de private woningen
van Woonpunt Mechelen en de nieuw vastgestelde rooilijn in de wijk 'Oud
Oefenplein' te Mechelen.

Goedgekeurd

21.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring kosteloze overdracht door de stad Mechelen
aan cvba Woonpunt Mechelen van groenstroken gelegen tussen de private
woningen van Woonpunt Mechelen en de nieuw vastgestelde rooilijn in de wijk
"Oud Oefenplein" te Mechelen.

Goedgekeurd

22.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst 'Toelating tot bezetting van het
domein van de NMBS op het grondgebied Mechelen' voor de fiets-o-strade.

Goedgekeurd

23.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure Open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek nr. 2016-OO-GEB-129 inzake de opdracht "Restauratie en
herbestemming predikherenklooster Fase D - restauratie kerk".

Goedgekeurd

24.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek nr.
2017-OO-GEB-146 inzake de renovatie stookplaats Academie voor Beeldende
Kunsten.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan
de agenda toegevoegd:

25.

TOEGEVOEGD PUNT. J. De Vleeshouwer: Overzicht politieke mandaten en
vergoedingen.

Goedgekeurd

26.

TOEGEVOEGD PUNT. F. Bennasser: Kledingvoorschriften Mechelse zwembaden.

Niet goedgekeurd
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27.

TOEGEVOEGD PUNT. T. Van den Brande: Platform van lokale artiesten en de
link met bewonersinitiatieven.

Niet ter stemming gelegd

28.

TOEGEVOEGD PUNT. H. Riffi: Hart defibrillatoren.

Goedgekeurd met inbegrip van het amendement van raadslid F. Perdaens.

Beslissingslijst website
21 februari 2017

5

