STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

27 november 2018

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. Aktename aanstelling nieuw lid politieraad, in
vervanging van W. Schroons.

Aktename

2.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2021/10.
Aktename budgetwijziging 2018/2.

Goedgekeurd / Aktename

3.

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2018-2021/2 van het Zorgbedrijf
Rivierenland.
Kennisname budgetwijziging 2018/2 van het Zorgbedrijf Rivierenland.

Goedgekeurd / Kennisname

4.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing nr. 2 over
dienstjaar 2018 - exploitatie.

Aktename

5.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2018
en meerjarenplanwijziging nr. 16 over dienstjaar 2014-2021.

Goedgekeurd

6.

BESTUUR. Goedkeuring tussentijds voortgangsrapport 2018
organisatiebeheersing, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het
gemeentedecreet m.b.t. het interne-controlesysteem.

Goedgekeurd
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7.

BESTUUR. Aktename forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende
het RUP Spreeuwenhoek - Venne.

Aktename

8.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van vzw De
Ploeg, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

9.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van vzw 't
Atelier, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

10.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van vzw
Kazerne Dossin, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

11.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van vzw Chiro
Libertus, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

12.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2019 Protestantse
kerk Mechelen-Noord.

Aktename

13.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2019 van de
Protestantse kerk Mechelen-Zuid.

Aktename

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging belastingreglement op gebouwen en/of
woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd,
bouwvallig of leegstaand, met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd
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15.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging belastingreglement "op bedrijfsgebouwen
op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of
verwaarloosd", met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend
op 31 december 2019.

Goedgekeurd

16.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement voor het
gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen, met ingang van heden
en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

17.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen,
bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Iverlek en de uitoefening van haar mandaat.

Aktename

18.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek
op 14 december 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

19.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover, bestuurder/directielid, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging Pidpa en de uitoefening van
haar mandaat.

Aktename

20.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijziging, buitengewone algemene
vergadering van Pidpa op 17 december 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd
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21.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Beslissing tot intekening op 686 provinciale Pidpa-aandelen A.
Machtiging college tot intekening op het 'pro rata' deel van de aandelen A waarop
niet wordt ingeschreven door andere gemeenten.

Goedgekeurd

22.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover,
bestuurder/directielid, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Pontes en de uitoefening van haar mandaat.

Aktename

23.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering van Pontes op 19 december 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

24.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Greet Geypen bestuurder/ondervoorzitter, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging Igemo en de uitoefening van
haar mandaat.

Aktename

25.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijziging, buitengewone algemene
vergadering van Igemo op 14 december 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

26.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Rita Van den Bossche,
bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Ivarem en de uitoefening van haar mandaat.

Aktename
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27.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda's buitengewone algemene vergadering, houdende een
statutenwijziging, en bijzondere algemene vergadering van Ivarem op 7
december 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

28.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door de heer Stefaan Deleus, bestuurder, over het beleid van
de intergemeentelijke vereniging Cipal en de uitoefening van zijn mandaat.

Aktename

29.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijziging, van de buitengewone algemene
vergadering van Cipal op 14 december 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

30.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije
lening voor De Spreeuwen en CVO Crescendo bij Socrowd CVBA, in het kader
van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

Goedgekeurd

31.

LEGATEN & SCHENKINGEN. Definitieve aanvaarding van de onderhandse
schenking bij handgift door de vzw Allegoria van het kunstwerk ‘Plus Nulz
Regretz’ van Anne-Mie Van Kerckhoven.

Goedgekeurd

32.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
ConnAct vzw voor het project WerKans, voor de periode van 27 november
2018 tot 26 november 2019.

Goedgekeurd
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33.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en YouthStart voor het
organiseren van de training 'Entrepreneurial Class'.

Goedgekeurd

34.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de straatnaam Berthe
Seroenstraat voor de aftakking van de Oude Antwerpsebaan in de verkaveling
"Kantvelde" te Mechelen.

Goedgekeurd

35.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de straatnaam Hellebeemd
voor één van de twee zijstraten van de hoofdontsluiting van de verkaveling
"De Bergen" te Hombeek.

Goedgekeurd

36.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring aanvraag aan de Vlaamse Regering tot
intrekking onteigeningsmachtiging (M.B. dd. 17 juni 2014) in het kader van
het RUP Guldendal/bis, voor onteigening van de percelen 3° afdeling sectie E
nr. 249/x/2 en 3° afdeling sectie E nr. 248/v/4/deel.

Goedgekeurd

37.

STADSONTWIKKELING. Kennisname van het besluit van de Vlaamse Regering
van 6 september 2018 tot goedkeuring van het Brownfieldconvenant
Kometsite Mechelen.

Kennisname

38.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad van
een perceel grond (wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg) van de
verkaveling (gekend als "Vrouwvlietbeemden") gelegen aan de Liersesteenweg
te Mechelen.

Goedgekeurd
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39.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte met de kerkfabriek
Emmaüsparochie voor de kosteloze overdracht van de grond rond de SintMartinuskerk (gelegen op de hoek van Sint-Maartensplein en SintMartinusstraat.

Goedgekeurd

40.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte voor de verkoop door de stad
aan de heer Van Opstal en Lemmens Hilde en bvba Hof van 't Laar van de
hoeve Sint-Martinusstraat 3 Hombeek.

Goedgekeurd

41.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de ontwerpakte voor vestiging van een
erfdienstbaarheid van doorgang/overgang over het stadseigendom, gelegen
tussen Oude Liersebaan en Pennepoelstraat ten voordele van een aantal
aanpalende eigenaars.

Goedgekeurd

42.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte voor vestiging van
erfdienstbaarheid van doorgang/overgang over het stadseigendom, gelegen
tussen de Grote Nieuwedijkstraat en de Kalverenstraat ten voordele van een
aantal aanpalende eigenaars.

Goedgekeurd

43.

FINANCIËN - VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de aanpassing van de
voorwaarden voor de verkoop van de kinderdagverblijven door de stad
Mechelen aan Zorgbedrijf Rivierenland m.b.t. een betalingsuitstel tot uiterlijk
31/12/2019.

Goedgekeurd

44.

FINANCIËN - VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de aanpassing van de
voorwaarden voor de verkoop van de zorgsite Zwartzustersvest 47 aan
Zorgbedrijf Rivierenland m.b.t. een betalingsvoorstel tot uiterlijk 31/12/2019.

Goedgekeurd
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45.

GEBOUWENBEHEER. Goedkeuring van het bestek 2018-OO-GEBB-360 voor het
dossier "Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep Mechelen", volgens
de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Goedgekeurd

46.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2018-OO-UITV-434 inzake
het raamcontract aankoop veegborstels voor de uitvoeringsdiensten stad
Mechelen voor de duur van 4 jaar.

Goedgekeurd
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