STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 25 november 2019

Bestuurlijk Beheer. VVSG vzw. Mandaatverlening algemene
vergadering 5 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op donderdag 5 december 2019 om 13u30 in Thor
Central, André Dumontlaan 67 te 3600 Genk.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Abdrahman Labsir om in te stemmen
met de voorgelegde agendapunten.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Fluvius Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen: voor de uitvoering
van werken:
 Eikestraat
G40 AANSLUITING WEGNEMEN –
NIEUWE AANSLUITING GMIK65 IN BUITENKAST MAKEN
Fluv 19432
 Liersesteenweg
Uitbreiding gas voor woonzorgcentrum
Fluv 19433
 Van Benedenlaan
UITBREIDING LS VOOR AANSLUITEN NETGEBRUIKER
Fluv 19435
 Onze-Lieve-Vrouwestraat
Uitbreiding Malinet
Fluv 19438
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal: voor de uitvoering van
werken:
 Sint-Lambertuslaan 3
Puntopening
T 19436
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen: voor de uitvoering van
werken:
 Wupstraat 26A
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19434
 Sint-Lambertuslaan 88
Klantaansluiting
T 19437
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselse baan 5 2280 Grobbendonk: voor de uitvoering
van werken:
 Hanswijkvaart
Aanleggen drinkwaternet
Pid 19439
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Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen: voor de
uitvoering van werken:
 Geerdegem-Schonenberg
Telecomwerken
Prox 19440
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen: voor de
uitvoering van werken:
 Neerweg 31
vervangen van een defecte ondergrondse kabel
T 19441

Belastingen en Inningen. Kohier van ambtswege op Benzinepompen
2019. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van
ambtswege op Benzinepompen – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van € 3.885,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op bankautomaten. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
bankautomaten – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van € 48.000,00.

Belastingen en Inningen. Belasting bedelen van maaltijden per
bromfiets 2019. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier en kohier
van ambtswege.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
bedelen van maaltijden per bromfiets – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van
€ 10.000,00.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van
ambtswege op het bedelen van maaltijden per bromfiets – aanslagjaar 2019 voor een totaal
bedrag van € 7.500,00 (inclusief een ambtshalve verhoging van 2.500,00 euro).

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 2019 - 3de kwartaal.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2019 – 3de kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 159.644,80.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen kerkraad LieveVrouweparochie van 10 oktober 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 10 oktober 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
25 november 2019, na goedkeuring ervan.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Frederik de Merodestraat - Oude stadsfeestzaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 28 in de periode van: 02-12-2019 tot en met 30-062021 mits:
 de werfleider de groenzones volledig vrijwaart;
 de werfleider extra aandacht besteedt aan de veiligheid rond de schoolomgeving en de
chauffeurs hierop wijst door het plaatsen van extra verkeersborden.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 u en tussen 15.00 en
17.00 u;
 woensdag tussen 08.00 en 09.00 u, tussen 11.30 en 12.30 u;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
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Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Besproken scenario:
In de Frederik de Merodestraat wordt er voor de oude stadsfeestzaal een werfzone ingericht.
Naast het gebouw, langs beide zijden, worden er zeven parkeerplaatsen voor de volledige duur
van de werf ingenomen. Deze zone wordt afgezet met Herashekken waarbij de woningen te
voet bereikbaar blijven voor de bewoners/bezoekers.
Voetgangers moeten oversteken en kunnen het voetpad niet gebruiken ter hoogte van de
stadsfeestzaal. De verhoogde groenzone op het Sint-Janskerkhof wordt ingenomen als
stockageruimte en wordt afdoende beschermd.
Fietsers en gemotoriseerd verkeer behouden doorgang op de Frederik de Merodestraat, echter
doorgang beperkt tot 3,8 meter. Regeling met beurtelingse voorrangsregeling. De bushalte
van de lijn wordt verplaatst.
De parkeerplaatsen op het Sint-Janskerkhof worden ingenomen door de aannemer om zijn
werfkeet op te plaatsen en enkele werfvoertuigen. (aanvraag 24/24) De cambio en
mindermobiele plaatsen worden in de Frederik de Merodestraat gecompenseerd. (door middel
van vaste verkeersborden)
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Frederik de Merodestraat:
Voor de werf in beide richtingen A31 (werken) – rijbaanversmalling
Achter de werf in beide richtingen F47 (einde werken)
Ter hoogte van de werf: Herashekken met D10 (verplicht fietspad/voetpad) en beurtelingse
voorrangsregeling.
Sint Janskerkhof:
Parkeerverbod ter hoogte van de parkeerplaatsen
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
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Indien nodig kan steeds gevraagd worden om de signalisatie aan te passen.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de bijzondere maatregelen en besluit de voorbehouden
parkeerplaats voor persoon met een handicap, die door de werfinrichting niet kan benut
worden, voor de duur van de werken verplaatst dienen te worden.
Met betrekking tot de werfroutes en meer bepaald de afrijroutes beslist het college dat dit
dient te gebeuren via de Varkenstraat (paaltjes dienen weggenomen te worden – autoluw
gebied wordt open gezet).
Artikel 6
Het college keurt goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Frederik de Merodestraat ten laatste 5 en ten vroegste 10
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 7
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken
Uitvoeringsdiensten

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
Laten verplaatsen van de
parkeerplaatsen voor mensen met een
handicap en de cambioplaatsen

Bestuurlijk Beheer. Halfjaarlijkse toelichting dienstverlenende of
opdrachthoudende intergemeentelijke verenigingen, in toepassing van
artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de toelichting van de dienstverlenende of opdrachthoudende
intergemeentelijke verenigingen te agenderen voor de commissie algemene zaken en
veiligheid van dinsdag 3 december 2019.
Artikel 2
Het college verwijst volgende agendapunten naar de gemeenteraad van 16 december 2019:
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Aktename halfjaarlijkse toelichting van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging
IVAREM, in toepassing van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Aktename halfjaarlijkse toelichting van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging
IGEMO, in toepassing van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Aktename halfjaarlijkse toelichting van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging
IVERLEK, in toepassing van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Aktename halfjaarlijkse toelichting van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging
CIPAL in toepassing van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Aktename halfjaarlijkse toelichting van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging
PONTES, in toepassing van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Aktename halfjaarlijkse toelichting van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging
PIDPA, in toepassing van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
algemene zaken en veiligheid van 3 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie algemene zaken en
veiligheid op 3 december 2019 om 20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag commissie algemene zaken en veiligheid van 1 oktober 2019.
 2. Werking brandweerzone Rivierenland. (Toelichting door burgemeester en Philippe
Maudens, commandant brandweerzone Rivierenland)
 3. Halfjaarlijkse toelichting intergemeentelijke verenigingen, in toepassing van aritikel 441
van het Decreet Lokaal Bestuur:
- Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging IVAREM door K. Anciaux,
voorzitter IVAREM.
- Toelichting dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGEMO door G. Geypen,
ondervoorzitter IGEMO.
- Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging IVERLEK door G. Geypen,
ondervoorzitter IVERLEK.
- Toelichting dienstverlenende intergemeentelijke vereniging CIPAL door G. Geypen,
bestuurder bij CIPAL.
- Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging PONTES door A.
Vandersmissen, bestuurder bij PONTES.
- Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging PIDPA door F. Blavier,
bestuurder bij PIDPA.
 4. Voorstel thema vanuit commissie voor het burgerpanel.

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en personeel van 4
december 2019.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie stadsontwikkeling,
ruimtelijke ordening, economie en personeel op 4/12/2019 om 20.00 uur bij Artenova 2.0
(Moensstraat 19 - oude bib):
 1. Goedkeuring verslag commissie 2 oktober 2019.
 2. Starten met ondernemen in Mechelen: plaatsbezoek aan Artenova 2.0. (Moensstraat 19
– oude bib). (toelichting door Stijn Anthoons, Economie)
 3. Voorstel thema vanuit commissie voor het burgerpanel.
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Overheidsopdrachten. Afsluiten van raamcontract voor dienstverlening
van (internationale) dienstreizen voor personeel van de groep
Mechelen voor een periode van 4 jaar. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Afsluiten van raamcontract voor dienstverlening van
(internationale) dienstreizen voor personeel van de groep Mechelen voor een periode van 4
jaar” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 18 november 2019, opgesteld door
Overheidsopdrachten, in samenwerking met de dienst Strategie & Ontwikkeling.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Afsluiten van raamcontract voor dienstverlening van
(internationale) dienstreizen voor personeel van de groep Mechelen voor een periode van 4
jaar” aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde TRITON TRAVEL NV, Vleeshouwersstraat 1 te 2800 Mechelen,
tegen het onkostenpercentage vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019-OO-532.

Openbaar Domein. R12 Speecqvest - Zandpoortvest - Raghenoplein Leuvensesteenweg - Augustijnenstraat: afwerken nieuwe
verkeerslichten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de bijkomende werken met betrekking tot de plaatsing en
de sturing van de verkeerslichten aan de R12 Speecqvest – Zandpoortvest – Raghenoplein –
N26 Leuvensesteenweg en Augustijnenstraat.

Openbaar Domein. Verkaveling Hogeweg: Huisaansluitingen en
wachtaansluitingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de aanleg van de huisaansluitingen van de nieuwe
verkaveling en de wachtaansluitingen op de onbebouwde percelen, uitgevoerd door aannemer
Viabuild NV.

Strategie en Ontwikkeling. Europese projecten: EFRO e-service
ondernemerschap.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de goedgekeurde subsidieaanvraag EFRO Project 1341 “e service
ondernemerschap” en hecht goedkeuring aan de uitrol van het project.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
 aan de dienst Economie: regie en uitrol project
 aan de dienst Strategie en Ontwikkeling: aanmaak actienummer
 aan de dienst Financiën: opnemen in mjp 2020 – 2025
 aan de Personeel: opstart aanwervingsprocedure projectmedewerker in samenspraak met
economie.
Artikel 3
Het college beslist dat het kabinet De Bie de communicatie in dit dossier mee zal opnemen.

Wonen. Woonkwaliteitsbewaking. Goedkeuring van het
afsprakenkader Vlaams Loket Woningkwaliteit.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om het afsprakenkader met Wonen-Vlaanderen voor het gebruik van het
VLOK goed te keuren.
Artikel 2
Het college beslist om het Vlaams Loket Woningkwaliteit te gebruiken vanaf 31/12/2019.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Medewerking aan de studie
"Inventarisatie van restwarmtebronnen op de industrieterreinen
Mechelen Zuid en Mechelen Noord" door VITO in opdracht van
Provincie Antwerpen in het kader van SHIFFT.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie ‘inventarisatie
van restwarmtebronnen’ door VITO in opdracht van de Provincie Antwerpen’.
Artikel 2
Het college engageert zich voor actieve medewerking aan de studieopdracht door deelname
van de relevante stadsdiensten aan de overlegmomenten met VITO en de provincie
Antwerpen, het delen van data en contacteren van de bedrijven en andere relvante
stakeholders.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Duurzame
Ontwikkeling en
Energie

Jan-maart
2020

Opvolging van deze opdracht en
coördinatie van de betrokken
stadsdiensten

Op te volgen door de
projectleider van
SHIFFT

Milieu

Jan-maart
2020

aanwezigheid startoverleg;
aanleveren gegevens

Indien nodig
afgestemd met de
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Economie

Jan-maart
2020

Projecten en
planning

Jan-maart
2020

Strategie en
Ontwikkeling

Jan-maart
2020

Algemene
ondersteuning

Jan-maart
2020

omgevingsvergunning ihkv. deze
studie
aanwezigheid startoverleg;
aanleveren contactgegevens
bedrijven ihkv. deze studie
Deelname tussentijds- of
eindoverleg en algemeen, op de
hoogte blijven van de
studieopdracht ihkv. het
beleidsplan ruimte Mechelen en
lopende/toekomstige
stadsontwikkelingsprojecten

Afstemmen van de aanpak voor
het benaderen van bedrijven voor
activiteiten ihkv. circulaire stad,
klimaatplan en slimme stad
Ondersteuning bij de opmaak van
een overeenkomst voor de
verwerking van gegevens met de
provincie Antwerpen en andere
documenten ihkv. dataverwerking (bvb. non-disclosure
agreements met gecontacteerde
bedrijven)

bouwdienst

De (deel)resultaten van
de studie kunnen
relevant zijn voor
bepaalde ruimtelijke
beleidsinstrumenten
(bvb. RUP’s) of huidige
en toekomstige
stadsontwikkelingsprojecten

Op te volgen door de
informatieveiligheidsconsulent

Onderwijsondersteuning. Aktename van de lijst van stille
studieplekken voor de blokperiode december/januari. Beslissing tot
inrichting stille studieplek Stadhuis.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de stille studieplekken, periode december /januari 2019-2020
Artikel 2
Het college beslist tot de inrichting van een stille studieplek op de eerste verdieping van het
Stadhuis, gedurende de periode van 9/12/19 tem 31/01/20.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marcom

datum

opdracht

Begin
december

Communicatie op website en
sociale media rond stille
studieplekken

Begin
december

Aanmaak affiches lijst
studieplekken

opmerking

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Onderwijsondersteuning om de studenten wel te
wijzen op de aanwezigheid van Miragebar in bepaalde periode zodat zij gericht hun studieplek
kunnen kiezen.
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Artikel 5
Het college beslist dat de kabinetten De Bie en Anciaux samen over dit dossier zullen
communiceren.

Mondiaal Beleid. HidroPLUS ‘Water Zonder Grenzen' van Pidpa.
Toestemming indienen subsidieaanvraag in naam van stad Mechelen
voor Collectief Kanaga vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist dat de dienst Mondiaal Beleid in naam van stad Mechelen het project van de
Mechelse organisatie Collectief Kanaga vzw mag indienen bij Pidpa in het kader van het
reglement HidroPlus ‘Water Zonder Grenzen’ editie 2020.

Overheidsopdrachten. Omgevingsanalyse en knelpuntennota rond de
ontwikkeling van een toegankelijk ANPR-data platvorm voor lokale
besturen. Goedkeuring bestek 2019-OO-PP-583 en gunningswijze
"vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking".
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek met nr. 2019-OO-PP-583 inzake de opdracht “Omgevingsanalyse en
knelpuntennota rond de ontwikkeling van een toegankelijk ANPR-data platform voor lokale
besturen”, opgesteld door Afdeling Projecten en Planning, Team Mobiliteit, in samenwerking
met de Dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Stad
Antwerpen, Stad Kortrijk en Stad Turnhout bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 3
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5
Het college hecht goedkeuring aan de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2019-OO-PP-583:
 1: Prijs: 50 punten
 2: Een gedetailleerd plan van aanpak waar voldaan wordt aan de omschreven punten in dit
bestek met duidelijke vermelding welke partijen bevraagd zullen worden en hoeveel
interviews er worden voorzien.: 50 punten
- 2.1: Omgevingsanalyse: 20 punten
- 2.2: Knelpuntennota: 20 punten
- 2.3: Advies vervolgtraject: 10 punten.
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Belastingen en Inningen. Hernieuwing toelagereglementen 2020-2025.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
Hernieuwing van de volgende toelagereglementen, met ingang van 1 januari 2020 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2025:
 Toelagereglement betreffende restafval en PMD
 Toelagereglement betreffende het verstrekken van logies

Belastingen en Inningen. Verwijzing naar de gemeenteraad van het
verlenen van de machtiging aan Ivarem om de contant- en
kohierbelastingen betreffende de inzameling van huishoudelijk afval te
innen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
Verlenen van de machtiging aan Ivarem om de volgende contant- en kohierbelastingen
betreffende de inzameling van huishoudelijk afval te innen, met ingang van 1 januari 2020 en
voor een termijn eindigend op 31 december 2025, te innen;
 1) de kohierbelasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;
 2) de contantbelasting op de inzameling, hergebruik, recyclage, de nuttige toepassing en
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

Belastingen en Inningen. Beslissing tot niet hernieuwen
retributiereglementen.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot het niet hernieuwen van volgende retributiereglementen:
 Cultuurcentrum
 Bibliotheek
 Stadsschouwburg
 Museumkampen
 De Garage+
 Tijdelijke tentoonstellingen
 Grabbelpas
 Dagopvang niet-schoolgaande kinderen
 SDNA-kits
 Sponsoring stedelijke zitbanken
 Sponsoring shuttle
 Fietszenders
 Parking Zwartzustersvest
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Financiën om het tarief van parking Zwartzustervest
zo mogelijk in overeenstemming brengen met de andere randparkings (1,6 euro) indien
contractueel mogelijk (Indigo).
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Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement
ondernemershuis Mechelen OH!. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement ondernemershuis Mechelen OH!, met ingang
van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “ondernemershuis Mechelen OH!”, onder voorbehoud
van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019
Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
GEBRUIK KANTOREN
De retributie voor het in gebruik nemen van de kantoren wordt vastgesteld per maand:
Oh!Fix
 Kantoor 1 persoon: € 425
 Kantoor 2 personen: € 650
 2x kantoor 1 persoon: € 745
 Kantoor 4 personen: € 975
Per extra maatschappelijke zetel wordt een retributie van 100€ per maand
gevestigd, met een beperking tot 5 maatschappelijke zetels per kantoor.
Ondernemingen, in hoofdberoep en jonger dan drie jaar op basis van de inschrijving in de
kruispuntbank van ondernemingen (KBO), actief in de audiovisuele sector, mode, muziek,
beeldende kunst, media, architectuur en vormgeving en podiumkunsten betalen voor het in
gebruik nemen van de kantoren:
 maand 1 tot en met 3: 50% van de maandelijkse retributie
 maand 4 tot en met 6: 75% van de maandelijkse retributie
 vanaf maand 7: 100% van de maandelijkse retributie
De éénmalige retributie voor de ICT-aansluiting wordt als volgt vastgesteld:
per gebruiker 150€
Oh!Mix
Een flexibele overeenkomst voor starters en ondernemers zonder reeds een eigen vast kantoor
te huren. De ondernemer huurt een eigen desk in een gemeenschappelijke ruimte. Het de fase
voor de mogelijke huur van een eigen kantoor.
1 persoon: 250€/maand (excl. btw)
De retributie volgens gebruik wordt als volgt vastgesteld:
 Serverruimte
< 1GB
1.1 GB-5GB
5.1 GB-10GB
>10.1 GB
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Ter beschikking stellen van technisch materiaal
Beamer/projector
presentatiescherm



Administratieve ondersteuning
Secretariaatswerk en ITondersteuning bij
problemen eigen aan de
gebruiker



35€ per dagdeel
65€ per dag
50€ per dagdeel
100€ per dag

30,00€ per uur

Ter beschikking stellen van de multifunctionele printer
Zwart/wit
kleur

0,07€ per kopie of print
0,30€ per kopie of print

Lidmaatschap Bar d’Office
 Formule 1: ‘hop in’: 20u/maand toegang tot het Bar d’Office
netwerk: 30 €/maand
Oh!Flex
 Formule 2: ‘half time’: 80u/maand toegang tot het Bar d’Office
netwerk: 90 €/maand



Formule 3: ‘full time’160u/maand (geen beperking binnen de
kantooruren): 150 €/maand
Formule 4: 'tiendagenkaart': €150

In het kader van projecten die ondernemerschap en ondernemerszin in Mechelen bevorderen,
kan de manager van het Oh! tijdelijk een gratis Bar d’Office account aanbieden.
Lidmaatschap Oh! Mechelen
De retributie voor een lidmaatschap van Oh! Mechelen wordt vastgesteld op €25/jaar.
Gebruik parkeerplaatsen parkeerterrein Kanunnik de Deckerstraat
De retributie voor het gebruik van een parkeerplaats wordt vastgesteld op €60/per maand.
De retributie wordt verhoogd met het toepasselijk btw-tarief.
GEBRUIK VERGADERLOKALEN
De retributie voor het in gebruik nemen van de vergaderlokalen wordt vastgesteld per uur, per
dagdeel of per dag:

bOh!wl (tot 8 personen)
bOh!x (tot 20 personen)
stOh!rm (brainstormruimte)
roOh!f (tot 48 personen)
Toeslag na 18u
Toeslag weekend
Lobby ruimte weekend

Per uur
10€
25€
25€
35€
15€
35€
Nvt

Per dagdeel
30€
75€
75€
110€
Nvt
Nvt
150€

Per dag
55€
120€
120€
190€
Nvt
Nvt
300€

In het kader van samenwerkingsverbanden kunnen partner organisaties gratis gebruik maken
van de vergaderlokalen en het technisch materiaal. Het samenwerkingsverband wordt
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bevestigd aan de hand van een schriftelijk engagement tussen de organisator en de manager
van het Oh!.
De retributie volgens gebruik wordt als volgt vastgesteld:
 Ter beschikking stellen van technisch materiaal



Beamer/projector

Verminderd tarief
0€

presentatiescherm

0€

Administratieve ondersteuning
Secretariaatswerk en ITondersteuning



35€ per dagdeel
65€ per dag
50€ per dagdeel
100€ per dag

30,00€ per uur

Ter beschikking stellen van de multifunctionele printer
Zwart/wit
kleur

0,07€ per kopie of print
0,30€ per kopie of print

 Drankformule vergaderzaal
Koffie (thermos 2,2l), thee, water: 15€
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan 10 dagen vóór het
gebruik van de vergaderlokalen, afziet van het gebruik van de lokalen, wordt 50% van de
verschuldigde retributie aangerekend.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement innemen
standplaats woonwagenterrein. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement innemen standplaats woonwagenterrein, met
ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “innemen standplaats woonwagenterrein”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16
december 2019 Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de
gemeenteraad.
 De retributie wordt vastgesteld op 82,00 euro per standplaats en per maand.
Elke begonnen maand wordt voor een volle maand aangerekend.
 De retributie moet ten laatste de tiende dag van de maand gestort zijn of betaald worden
in handen van de financieel directeur of zijn afgevaardigde tegen afgifte van een
ontvangstbewijs.
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Belastingen en Inningen. Retributiereglement levering materiaal en
technische prestaties. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het reglement “levering materiaal en technische prestaties”, met ingang
van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
De vorige gemeenteraadsbesluiten ten deze worden opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “levering materiaal en technische prestaties”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16
december 2019 Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de
gemeenteraad.
FEESTMATERIAAL
A. Er wordt een administratiekost van 28,00 euro aangerekend.
B. Retributie voor materiaal per dag en per stuk:
Podium type vario ...................................................... 11,00 euro
Kapstok (40 haken) .................................................... 5,50 euro
Groot podium 10 m x 6,60 m ...........................
2.178,00 euro
Klein podium 6 m x 4,30 m ..............................
1.089,00 euro
Koelcel Cityfreezer 10 m³ ........................
164,00 euro
Koelcel Humbaur 13 m³ ..........................
218,00 euro
Vaste koelcel 19 m³ ................................
273,00 euro
Palen ....................................................
5,50 euro
Kiosk ........................................................................ 545,00 euro
Vlaggen in open lucht ................................................. 5,50 euro
Vlaggen binnen .......................................................... 2,50 euro
Schijnwerpers 1000 W ................................................ 66,00 euro
Schijnwerpers 500 W .................................................. 55,00 euro
Spots ........................................................................ 5,50 euro
Kiesschermen ............................................................ 5,50 euro
Zitbanken (4 personen) ............................................... 2,50 euro
PVC stoelen ............................................................... 1,00 euro
Nadarbareel ............................................................... 2,50 euro
Tafel 1,30 m x 0,60 m ................................................ 5,50 euro
Tafel 2,10 m x 0,60 m ................................................ 7,00 euro
Kieshok ..................................................................... 11,00 euro
Kiesbus ..................................................................... 5,50 euro
Spreekgestoelte ......................................................... 11,00 euro
C. Voor het vervoer van het feestmateriaal en verkeerssignalisatie door het
stadspersoneel wordt een forfaitaire vergoeding van 39 euro per begonnen uur per
arbeider aangerekend.
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Voor de verkeerssignalisatie - het materiaal en het vervoer - wordt geen retributie
aangerekend indien het gebruik ervan wordt opgelegd om verkeerstechnische redenen op
basis van een advies van de lokale politie.
De retributie in B (het feestmateriaal) en C (vervoer materiaal) wordt met 50 % verhoogd voor
niet-Mechelse aanvragers en ondernemingen of verenigingen met commerciële doeleinden.
De retributie in B (het feestmateriaal) wordt met 75% verminderd en de retributie in C
(vervoer materiaal) wordt met 50% verminderd voor:
• Mechelse verenigingen, aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad, voor zover de
kwestieuze manifestaties geen winstoogmerk nastreven;
• verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of instellingen van openbaar
nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is;
• activiteiten ongeacht of deze met of zonder inkomprijzen en met of zonder winstbejag
worden georganiseerd, maar waar minimum 1.239,50 euro van de opbrengst gestort wordt
aan een goed doel of aan een liefdadige instelling. De stortingbewijzen ten gunste van een
goed doel of een liefdadige instelling dienen voorgelegd te worden aan de uitvoeringsdienst
en aan de financiële dienst van de stad Mechelen, ten laatste één maand na het verstrijken
van de activiteit;
• de onderwijsinstellingen en bewonersinitiatieven ondersteund binnen het betreffende
reglement van de dienst Wijk- en dorpszaken.
De retributie voor straatfeesten (vallend onder de toepassing van het gelijknamige
toelagereglement) wordt als volgt bepaald:
• de retributie in A (administratiekost).
• de verminderde retributie zoals bepaald in artikel 4 van het retributiereglement
(verminderd tarief feestmateriaal en vervoer)
De retributie in A, B en C is voor evenementen georganiseerd door de stad of door
samenwerkingsinitiatieven met de stad gratis.
Het ter beschikking gestelde feestmateriaal dient uiterlijk twee werkdagen na het
evenement teruggebracht (binnen de werkuren) te worden en dit zonder enige schade aan het
materiaal en degelijk gestapeld. Zo niet, wordt de retributie voor het materiaal verhoogd met
50%.
Indien het feestmateriaal wordt opgehaald door de stadsdiensten, dient het materiaal op
dezelfde plaats en op dezelfde manier gestapeld terug geplaatst te worden. Zo niet, zullen de
stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het uitvoeren van
werken voor derden.
Indien het feestmateriaal door de gebruiker niet wordt teruggebracht en de stadsdiensten
dienen het materiaal op te halen, wordt het belastingreglement op het uitvoeren van werken
voor derden toegepast.
De organisator dient na het evenement de opkuis zelf uit te voeren. Zo niet, zullen de
stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het uitvoeren van
werken voor derden.
PRESTATIES JEUGDDIENST
GELUID
Set 1

Outdoor geluidspakket: versterker, mengpaneel, CD, radio, USB + maximaal 10 passieve
(hoorn)luidsprekers

huurprijs
22,00

Geschikt voor grotere buitenactiviteiten, sportevenementen
Set 2

DJ set actief 500: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 500 W

22,00

Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, etc. tot 100 man
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Set 3

DJ set actief 600: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 600 W

22,00

Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, etc. tot 200 man
Set 4

DJ set actief 1.800: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 1.800 W

22,00

Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man
Set 5

DJ set actief 2.400: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 2.400 W

22,00

Beschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man
Set 6

DJ set passief 400: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 400 W

22,00

Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 100 man
Set 7

Set 8

DJ set passief 600: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 600 W
Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 200
man
DJ set passief 700: versterker, mengpaneel 2X2 kanalen, 2 aparte CD spelers met USB + passieve
luidsprekers 700 W

22,00

22,00

Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 400 man
Set 9

PA set: micro-mixer 12 kanalen met digitale effecten, meerdelige toonregeling + monitor lijnen
(bijhorend: 3x SM 58, 3x SM57, 3x DI box, 6x microstatieven + nodige kabels)

22,00

Geschikt voor optredens en kleinere concerten. OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ
set !!
Set 10

Kleine geluidsset met mixer voor 3 micro’s, USB, line extra + 2 kleine luidsprekers

11,00

Geschikt voor een toespraak in kleinere ruimte, straatmuzikant, etc.
Set 11

Krachtige en robuuste werfradio met USB en ingang voor MP3 of laptop

5,50

Draagbaar, geschikt om mee te nemen op kamp, etc.
Set 12

2 Micro's die op elke outdoor of DJ set kunnen aangesloten worden

3,50

OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ set !!
Set 13

2 Draaitafels vinyl

7,00

Set 14

Megafoon

3,50

Set 15

4 Walkie talkies

7,00

Set 16

4 Walkie talkies

7,00

Set 17

2 Podiummonitors

7,00

LICHT EN BEELD

huurprijs

Set 1

2X 4 LED PAR lampen op T-bar met statief met sturing en 2 lichteffecten

18,00

set 2

4 Klassieke PAR56 lampen (300W) op T-bar met statief

9,00

Set 3

Krachtige stroboscoop met controller

3,50

Set 4

Rookmachine met controller

3,50

Set 5

Blacklight LED 1,20 m lengte

3,50

Set 6

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

9,00

Set 7

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

9,00
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Set 8

Spiegelbol (diameter 40 cm) + 2 puntspots en motor

3,50

Set 9

Recht staand projectiescherm 2X2 m

5,50

Set 10

Beamer

17,00

Set 11

Overheadprojector

9,00

SPEL EN SPORT

huurprijs

Set 1

Reuze Vier op een rij

2,50

Set 2

Reuze Yenga

3,50

Set 3

Reuze Mikado

3,50

Set 4

Reuze Domino

3,50

Set 5

2 Reuze Voetbalringen (hoogte 1,20 m)

9,00

Set 6

Combinatie van 5 reuze spellen: Mikado, Parachute, Domino, Vier op een rij en Yenga

11,00

Set 7

Combinatie van 3 reuzeballen: 0,50 m / 0,80 m / 1m

3,50

Set 8

Hockey sticks: 2x15 stuks

3,50

Set 9

Hockey speelveld met 12 sticks. Je kan dit spel ook gebruiken als middencirkel en spelen met 6
ploegen

5,50

Set 10

Golf spel bestaande uit 10 bovengrondse holes, sticks en balletjes

5,50

Set 11

Combinatie van 7 volkssporten: gaaibolbaan / rekker trekker / tonspel / daddlum table / stelten /
board quiots / mannetjesspel

9,00

Set 12

Combinatie van 10 volkssporten: celdobados / klimabak / sjoelbak / tonspel / ballo smito / rekker
trekker / toptafel / toka / riboulette / board quiots

11,00

Set 13

Kegelspel

2,50

Set 14

Kubb-spel

2,50

Set 15

2 Belly bumpers

3,50

Set 16

Circuskoffer bestaande uit: jongleersticks, ringen, balletjes, doekjes , borden en diabolo’s

17,00

Set 17

3 Go-carts

17,00

Voor het terugbrengen van het ontleende materiaal na de overeengekomen datum, zal een
forfaitaire vergoeding van 5,50 euro per dag ingevorderd worden.

UITLEENBALIE ERFGOEDBALIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digitale camera ...................................................................
DVD-speler .........................................................................
Scanner ..............................................................................
Beamer ..............................................................................
Laptop (enkel te gebruiken binnen het Erfgoedcentrum) ...........
MD-recorder en I-pod ...........................................................
USB-sticks ..........................................................................

€
€
€
€
€
€
€

14,00
1,50
5,50
28,00
17,00
11,00
1,00

COMPOSTVATEN
1.per compostvat: .............................................................. 15,00 euro
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2.compostbak:
per compostbak in hout: .................................................... 28,00 euro
per compostbak in kunststof: ............................................. 44,00 euro
3.per wormenbak: .............................................................. 17,00 euro

LEVERING MATERIAAL EN TECHNISCHE PRESTATIES
1)

Aanpassingen aan boordstenen voor garageopritten (excl. aanpassing
verharding voetpad):
....................................... 26,00 euro per strekkende meter boordsteen.

2)

Aanpassingen aan de verharding van het voetpad:
a) met herbruikbare materialen: ...................................... 43,00 euro per m²
b) met gebruik van nieuwe materialen: ............................ 53,00 euro per m²
c) met gebruik van herbruikbare betonstenen: .................. 46,00 euro per m²
d) met gebruik van nieuwe betonstenen: ......................... 59,00 euro per m².

3) a)
b)
4)

Aansluiting op hoofdriolering - enkel, RWA of DWA: ..... 1.634,00 euro
Aansluiting op hoofdriolering - dubbel, RWA en DWA in dezelfde sleuf:
............................................................................. 1.906,00 euro.

Ontstoppen riolering (per aansluiting):
a)
b)
c)

door middel van een kabel: .......................................... 218,00 euro
door middel van een hogedrukreiniger: ......................... 327,00 euro
door het graven naar een aansluiting
in het voetpad en/of het wegdek: ................................. 545,00 euro

5)

Per cameraonderzoek van huisaansluitingen: ....................... 273,00 euro

6)

Aansluiting regenwater op bestaande afloop: ....................... 545,00 euro

7) Afkoppeling hemelwaterafvoer van het rioleringsnet:
a)
woning met de gevel op de rooilijn:
gratis
b) rijwoning met een voortuin: ................................. 109,00 euro + keuring:
.................................................................................. 82 euro
c) halfopen bebouwing (optimale afkoppeling): ........... 191,00 euro+ keuring:
................................................................................ 109 euro
d) halfopen bebouwing (volledige afkoppeling): ................. 273,00 euro +
keuring:............................................... ........................ 137 euro
e) open bebouwing: .................................. ............. 327,00 euro + keuring:
.......................................................... ........................ 137 euro
f) aansluitingsvergoeding voor een IBA: ..... .................... 1.634,00 euro
8)

Wegbreken van een reukafsnijder: ...................................... 817,00 euro

9)

Inbuizing baangracht (max. 5m / kadastraal perceel): ......... 1634,00 euro

10) Verplaatsingforfait bij afwezigheid / onnodige interventie: ...... 109,00 euro
11) Per zandzakvulmachine in de periode van april tot en met september:
per dag: .................................................................... 545,00 euro
per week: ............................................................... 1.634,00 euro
De waarborg voor de zandzakvulmachine bedraagt 545,00 euro.
De zandzakvulmachine wordt enkel aan openbare besturen uitgeleend en
indien volgens de weersvoorspellingen er gedurende de periode van
uitlening geen wateroverlast wordt voorspeld.
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12) per zandzak en per bigbag ter beschikking gesteld aan andere
gemeentebesturen of aan de Hulpverleningszone Rivierenland voor het gebruik
buiten het grondgebied van de stad Mechelen:
Per zandzak: ................................................................. 2,50 euro
Per bigbag: ................................................................ 109,00 euro
13) per rookmelder 7,44 euro en per pakket van 3 rookmelders 20,67 euro
14) een jaarlijks forfaitair bedrag van 346,00 euro voor het ter beschikking stellen
van elektriciteit aan de terraszone ‘middenplein Ijzerenleen’ tussen de
Geitestraat en de Blauwhondstraat.
15) Voor de fietskluizen type Velopa (1 fiets) en buurtstallingen:
per fietskluis per drie maanden: 11,00 EUR;
per fietskluis per jaar: 33,00 EUR.
Voor de fietskluizen type Bikebox duo (2 fietsen) en buurtstallingen:
per fietskluis per drie maanden: 17,00 EUR;
per fietskluis per jaar: 49,00 EUR.
Voor de ter beschikking stelling van de fietskluis/buurtstallingen dient de
aanvrager een waarborg te storten van 100 euro aan de beheerder van de
fietskluizen/buurtstallingen.
16) Laadkaarten voor fietsen:
laadkaart voor 3 maanden
laadkaart voor 6 maanden
laadkaart voor 12 maanden

18,00 euro
27,00 euro
36,00 euro

De overige geleverde materialen worden aangerekend aan de prijs die de stad ervoor heeft
betaald verhoogd met 10 % voor administratie- en magazijnkosten.
De aldus bekomen eenheidsprijs wordt afgerond:
a) naar de lagere eurodeciem als de eurocentiem beperkt blijft tot 4 of minder is;
b) naar de hogere eurodeciem als de eurocentiem 5 bereikt of meer is.
Voor de beschikbaarstelling van volgend materiaal wordt volgende retributie per dag en per
stuk aangerekend. Elke begonnen dag wordt als één dag aangerekend:
-bij normale procedure (materiaal wordt 24 of 48 uur op voorhand geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 19,00 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 46,00 euro
-bij dringende procedure (materiaal wordt binnen de 24 uur geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 27,00 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 63,00 euro
-bij hoogdringende procedure (materiaal wordt binnen de 2 uur geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 32,00 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 77,00 euro
De retributie per bord bedraagt maximaal 135,00 euro.
(excl. 21% btw)
De Mechelse jeugd-, sport- en culturele verenigingen, voor zover de kwestieuze activiteiten
geen winstoogmerk nastreven, verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
of instellingen van openbaar nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is, de op het
grondgebied van de stad gelegen scholen binnen hun schoolse werking en de erkende
besturen van de eredienst van de stad Mechelen betalen 25% van de in dit reglement
vermelde tarieven.
Aanpassingen aan boordstenen en aan de verharding van het voetpad zijn gratis:
• indien op initiatief van de stad een straat wordt heraangelegd;
• indien de aanvrager aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:
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- de aanvrager is een natuurlijk persoon;
- de aanvrager is officieel erkend als persoon met een handicap door de DG Personen
met een handicap of door andere instellingen zoals het Fonds voor Beroepsziekten of
het Fonds voor Arbeidsongevallen en levert daarvan het bewijs via een attest
uitgereikt door voornoemde instellingen;
- de aanvraag betreft een aanpassing aan het voetpad aan de domicilie van de
aanvrager.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement op
inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs. Vaststelling van de
tarieven van het retributiereglement, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
16 december 2019 en verwijzing van het retributiereglement naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement op inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs,
met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “op inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs”,
onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
16 december 2019 Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.
De retributie wordt vastgesteld op:
 75 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leeftijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te
Mechelen;
 30 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leeftijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te Mechelen;
 35 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leeftijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te
Mechelen;
 15 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leeftijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te Mechelen;
 0 euro per schooljaar en per leerling die de leeftijd van 26 jaar niet bereikt heeft op 31
december van het lopende schooljaar en op het ogenblik van de inschrijving een Uitpas met
kansenstatuut heeft.
 50 euro per schooljaar en per leerling die zich inschrijft voor een 2de instrument of een 2de
optie in het stedelijk conservatorium Mechelen of de academie voor beeldende kunsten
Mechelen.

Belastingen en Inningen. Aanpassing en hernieuwing
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar
domein. Verwijzing naar gemeenteraad van 16 december 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:

Hernieuwing en aanpassing van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2022.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement
vergunningen autoluwe zone. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement vergunningen autoluwe zone, met ingang van 1
januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “vergunningen autoluwe zone”, onder voorbehoud
van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019
Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt vastgesteld als volgt:
de retributie is verschuldigd per dag, per week of per maand en per nummerplaat vanaf de
7de nummerplaat:
1,50 euro per dag
11,00 euro per week
55,00 euro per maand
Een maand wordt hierbij gedefinieerd als een periode vanaf de begindatum van de vergunning
tot dezelfde dag van de volgende maand.
De aanvraag dient conform de bepalingen van het reglement voor het verlenen van een
vergunning voor de autoluwe binnenstad te gebeuren.
De vergunningen voor toegang tot de autoluwe zone betreffende werken aan het openbaar
domein zijn gratis.
Het bedrag van de volledig verschuldigde retributie wordt contant geïnd tegen afgifte van een
ontvangstbewijs.
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Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement voor
sportkampen en sport-overdag. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement voor sportkampen en sport-overdag, met ingang
van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “sportkampen en sport-overdag”, onder voorbehoud
van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019
Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt per persoon en per activiteit in
externaat verband als volgt vastgesteld:
 Sportkampen in eigen organisatie van de dienst sport:
Tussen 11 en 17 euro per dag per persoon
 Sportkampen in samenwerking met een externe partner (sportclub, sportfederatie, …)
waarbij de stedelijke sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld door de sportdienst:
Tussen 17 en 22 euro per dag per persoon
 Sportkampen in samenwerking met een externe partner (sportclub, sportfederatie, …)
waarbij de sportinfrastructuur van de externe partner wordt gebruikt:
Tussen 22 euro en 28 euro per dag per persoon
 Deelname aan activiteiten Sport Overdag (wekelijkse lessenreeksen, niet tijdens de
schoolvakanties) door middel van aankoop van een 10-beurtenkaart:
22 euro per 10-beurtenkaart
 Deelname aan lessenreeks Mechelse bewegingsschool Multimove en Multiskillz kids:
66 euro per lessenreeks
 Deelname aan lessenreeks Multiskillz family:
98 euro per lessenreeks
Ingeval de aanvrager binnen de vijf kalenderdagen vóór de datum van een activiteit afziet van
de vooraf gereserveerde activiteit, zal een bedrag van 11 euro aangerekend worden per
persoon.

Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement Parkeren.
Verwijzing naar gemeenteraad van 16 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met ingang van 1 januari 2020 en
voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
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Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement op Geleide
Wandelingen. Vaststelling van de tarieven van het retributiereglement,
onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement
door de gemeenteraad van 16 december 2019 en verwijzing van het
retributiereglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement geleide wandelingen, met ingang van 1 januari
2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “geleide wandelingen”, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019. Deze
tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
a) geleide wandelingen op de door het stadsbestuur vastgestelde uren:
 Volwassenen (+ 26 jaar): ....................................... 7,50 euro/persoon
 Kinderen en jongeren (4 tot en met 26 jaar): ........... 3,00 euro/persoon
 houders van UiTpas: .............................................. 2,50 euro/persoon
 Prijzen voor trade en tussenpersonen::
-volwassenen (+ 26 jaar): ............. 7,00 euro/persoon
-kinderen en jongeren (4 tot en met 26 jaar):2,50 euro/persoon
b) deelprijs bij speciale themawandelingen voor groepen (Caroluswandeling, ,…):
 voor 2 uur (minimum 15 personen): ........................ 6,50 euro/persoon
 voor 3 uur (minimum 15 personen): ........................ 9,00 euro/persoon
c) geleide wandelingen op aanvraag (maximum 25 personen/gids):
 voor 2 uur: ........................................................... 80,00 euro
 per bijkomend uur:................................................ 33,00 euro
d) geleide wandelingen voor scholen uit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver (zie
gezamenlijk strategisch plan toerisme) en reservaties door Steunpunt
Vakantieparticipatie Toerisme Vlaanderen:
 voor 2 uur: ........................................................... 41,00 euro
per bijkomend uur: 17,00 euro

Belastingen en Inningen. Hernieuwing retributiereglement op Natuuren milieueducatie Tivolipark. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing van het bestaande reglement natuur- en milieueducatie Tivolipark, met ingang
van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
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Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “natuur- en milieueducatie Tivolipark”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16
december 2019. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.
 Geleide groepsbezoeken voor Mechelse bezoekers 2,00 euro per persoon (met een
minimum van 25 euro);
 Geleide groepsbezoeken voor niet-Mechelse bezoekers
2,50 euro per persoon (met een
minimum van 25 euro);
 Vrij bezoek (zonder gids)
gratis;
 Peterschap over :
Diersoort

Bedrag voor één
exemplaar of ras(*)

Ezel / pony’s

Bedrag voor
de ganse
kudde
€817

Varkens /everzwijn
Schapen
Geiten
Eenden
Ganzen
Pauwen
Kalkoenen
Parelhoenders
Kippen
Duiven
Zwanen
Konijnen
Landschildpadden
Cavia’s
Bijenvolken

€409
€817
€817
€262
€66
€66
€131
€66
€588
€66
€164
€763
€196
€262
€218

€137
€164
€164
€66*
€66*
€66*
€66*
€66*
€66*
€66*
€55
€55
€33
€33
€55

€273

Belastingen en Inningen. Retributiereglement Prestaties
stadsdiensten. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het reglement “Prestaties stadsdiensten”, met ingang van 1 januari 2020
en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
De vorige gemeenteraadsbesluiten ten deze worden opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “prestaties stadsdiensten”, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 Deze
tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
Administratieve prestaties
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a)

alle mogelijke opzoekingen gedaan door de stadsdiensten zoals bijvoorbeeld
genealogische opzoekingen uit het bevolkingsregister:
per opzoeking van 15 minuten: .............................................. 5,50 euro
alle mogelijke opzoekingen gedaan door het stadsarchief:
per opzoeking van 15 minuten: .............................................. 7,00 euro
Inzage en uitleg in het kader van de uitoefening van het inzagerecht is
kosteloos.

b)

voor administratieve stukken waarvoor geen eigenlijke belasting kan gevraagd
worden en die niet krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het stadsbestuur moeten afgegeven
worden:............................................................................... 3,50 euro

c)
-

-

kopies van bestuursdocumenten, in het kader van het reglement openbaarheid
van bestuur:
kopie zwart/wit A4:…………………………………………………….0,50 euro
kopie zwart/wit A3:……………………………………………………..0,50 euro
kopie kleur A4:…………………………………………………………….1,50 euro
kopie kleur A3………………………………………………………………2,50 euro
kopie kleur op fotopapier A4:………………………………………2,50 euro
kopie kleur op fotopapier A3:………………………………………4,50 euro
plannen groter dan A3 op plotter zwart/wit:……………..8,00 euro/m²
plannen groter dan A3 op plotter kleur:………………………….17,00 euro/m²
scans of omzetting naar pdf-bestand (A4 – A3):…………3,00 euro/bestand
scans (groter dan A3):………………………………………………..14,00 euro/bestand
CD:………………………………………..4,00 euro + retributie per gescand bestand
DVD:………………………………………..5,50 euro + retributie per gescand bestand
volgende documenten mits voorintekening:
begroting (deel I)............................. 22,00 euro + verzendingskosten
rekening ......................................... 22,00 euro + verzendingskosten
abonnement agenda gemeenteraad .........................8,50 euro per jaar
verzendingskosten

d) adressenlijsten en werkaanvragen bij rijksregister via de
bevolkingscomputer: .............................................................. 1,00 euro/blad.
e) dienstverlening door de dienst stadsarchief:
- fotokopie en print A4 (zwart-wit):....................................... 0,50 euro;
- fotokopie en print A3 (zwart-wit):....................................... 1,00 euro;
- fotokopie en print A4 en A3 (zwart-wit) tarief voor studenten:0,50 euro;
- publicatierecht bij commercieel gebruik, onder eender welke vorm, per
zwart-wit afbeelding: .................................................... 28,00 euro;
- publicatierecht bij commercieel gebruik, onder eender welke vorm, per
kleurenafbeelding: ....................................................... 77,00 euro;
- branden en leveren van een cd: .......................................... 5,50 euro;
- geleide bezoeken (max. 20 personen):.............................. 28,00 euro;
Geleide bezoeken (max. 20 personen) zijn voor de op het grondgebied der stad
Mechelen gelegen scholen binnen hun schoolse werking gratis.
f) voor aanvragen tot inschrijving in een daartoe voor elk gereglementeerd
beroep aangelegd register (koninklijk besluit van 24 juni 1987):
per aanvraag: .................................................................... 14,00 euro
g) voor de afgifte van een conformiteitsattest:
- voor een kamer en studentenkamer: 69,00 euro, verhoogd met 14,00 euro
per (studenten)kamer vanaf de zesde (studenten)kamer, met een
maximum van 1.361 euro;
- voor een woning: 69,00 euro per woning.
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Voor woningen die het SVK Bodukam in huur neemt, is de afgifte van het
conformiteitsattest gratis, indien de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de
Vlaamse Wooncode.
h) voor de overhandiging van overdrukken van artikels, door de hoofdarchivaris
in dienstverband gepubliceerd, van:
- Joos de Rijke ................................................................... 3,00 euro
- Verwoesting en wederopbouw van Mechelen in de
16de eeuw: .................................................................... 3,00 euro
- Merode-triptiek : .............................................................. 3,00 euro
- Symbolische satire en theologische controverse : ................. 3,00 euro
- Gewoonterecht (gebonden) : ............................................. 9,50 euro
- Gewoonterecht (niet gebonden) : ....................................... 4,50 euro
i) voor het invullen van de lijsten voor stedenbouwkundige inlichtingen:
- per stedenbouwkundige lijst met inlichtingen : ................. 109,00 euro
j)

Uittreksel vergunningenregister: 77,00 euro per perceel per aanvraag
Uittreksel plannenregister:
77,00 euro per perceel per aanvraag

k) voor reproductierecht op gebruik van muziekpartituren in het deeltijds
kunstonderwijs:
- bijdrage voor alle leerlingen:.............................................. 4,00 euro
l) voor diensten af te leveren door de dienst Erfgoedcel:
- per verhalenkrantje “Pro Memorie”: .................................... 1,50 euro;
- toegangsticket Soirée MuzE: ........................................ 7,00 euro/persoon;
toegangsticket voor een reeks van 4 lezingen:…………..21,00 euro/persoon;
houders van UiTpas met kansentarief:…………………………..1,50 euro/persoon.
m)

voor het boekje ‘Mechelen stuurt je stappen’: ........................ 4,50 euro.

n) voor de brochure ‘Open Monumentendag’: ............................... 3,50 euro.
o)

prentenboek Kadodder:……………………………………………………14,00 euro
cd Kadodder:…………………………………………………………………11,00 euro
prentenboek + cd Kadodder:……………………………………………….20,00 euro

p)

print in brailleschrift: 2,00 euro per A4.

q) voor de verzending per post van een tweede herinneringsbrief aan een nalatige
debiteur wordt een bedrag van 20,00 euro aangerekend.
voor de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen
wordt een administratiekost aangerekend van 30,00 euro.
r) voor de verzending per post van een tweede herinneringsbrief aan een nalatige
debiteur, betreffende de retributie inzake parkeren, wordt een bedrag van 5,00
euro aangerekend.
voor de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen,
betreffende de retributie inzake parkeren, wordt een administratiekost
aangerekend van 15,00 euro.
De particulieren en rechtspersonen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden
zouden toegezonden worden, moeten het bedrag der verzendingskosten, behoudens wat
betreft fotokopies van bestuursdocumenten, vooraf aan het stadsbestuur overmaken.
s) De retributie wordt gevestigd per huwelijk, afhankelijk van het tijdstip:
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dinsdag: ................................................. gratis;
maandag en van woensdag tot en met zaterdagvoormiddag:…120,00 euro;
t) Sintstad: per kind (3 tot 12 jaar) 2,50 euro en per volwassenen 5,00 euro;
u) Zapactiviteiten:
10,00 per dag – 2,00 euro voor Uitpas met kansentarief
20,00 euro per uitstap – 4,00 euro voor Uitpas met kansentarief
Dossierkosten omgevingsvergunning
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1. Dossierkost naar soort procedure
Omgevingsvergunning
 Aanvraag gewone procedure
 Aanvraag vereenvoudigde procedure
 Melding
Andere procedures
 Aanvraag stedenbouwkundig attest
 Aanvraag planologisch attest
 Aanvraag vergunning springstoffen
 Aanvraag vergunning ioniserende stralingen
2. Dossierkost aanvullend
 Per controle aanplakking besluit
 Per bijkomende woongelegenheid
 Per lot

93,00 euro
39,00 euro
39,00 euro
55,00 euro
218,00 euro
109,00 euro
109,00 euro
17,00 euro
218,00 euro
218,00 euro

3. Bijkomende kost organisatie openbaar onderzoek
 Per bekendmaking (uitgebreid openbaar onderzoek)
 Per individuele kennisgeving (aangetekend)
 Per individuele kennisgeving (niet aangetekend)
 Per publicatie in dag- of weekblad
 Per organisatie van een informatievergadering

28,00 euro
7,00 euro
2,50 euro
600,00 euro
545,00 euro

4. Bijkomende kost digitaliseren analoge aanvraag
 Omzetten analoge aanvraag naar digitaal dossier

327,00 euro

Belastingen en Inningen. Retributiereglement Ambulante handel,
markten en kermissen. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het reglement “ambulante handel, markten en kermissen”, met ingang
van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
De vorige gemeenteraadsbesluiten ten deze worden opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “ambulante handel, markten en kermissen”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16
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december 2019. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.
Inname openbaar domein ambulante handel
a) ambulante activiteiten uitgeoefend met behulp van een
voertuig/vervoermiddel op rondreizende wijze: 7,00 euro per dag of 146,00
euro per maand;
b) ambulante activiteiten via abonnement: 3,50 euro per lopende meter per dag;
c) ambulante activiteiten als losse kramer: 3,50 euro per lopende meter per dag
met een minimum van 30,00 euro;
d) Voor de standplaatsen voor de frituren zijn volgende tarieven van toepassing:
Korenmarkt
Zandpoortvest
Pasbrug
G. Gezellelaan
Nekkerspoelstraat
Muizen (Muizen-Dorp)
Hombeek (Hombeek-Dorp)
Leest (Leest-Dorp)
Battelsesteenweg (Landweg)
Lansiersstraat
Liersesteenweg / Oud Oefenplein

8.443,00
5.615,00
3.418,00
2.299,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Bij stopzettting of overname van een standplaats voor frituren wordt overgegaan
op de tarifering onder punt b.
Marktplaatsrechten
Voor inrichtingen opgesteld tijdens de wekelijkse markten op de
Grote Markt - Schoenmarkt – Steenweg – Onder-den-Toren – Guldenstraat - Veemarkt –
Korenmarkt - IJzerenleen - Botermarkt - Désiré Boucherystraat - Befferstraat - Hallestraat –
Keizerstraat - Vleeshouwersstraat – Guido Gezellelaan (Centjesmuur) – Kerkhoflei en
Ziekebeemdenstraat wordt per lopende meter en per dag en op een maximum diepte van vier
meter een tarief aangerekend:
a - Vaste marktkramers (= abonnement): 2,50 euro
b - Losse marktkramers (= geen abonnement): 3,50 euro
Bij verplaatste markten worden dezelfde tarieven toegepast als voor de wekelijkse m
arkten.
Voor staanplaatsen voor de verkoop van bloemen aan de stedelijke begraafplaatsen wordt
hetzelfde tarief aangerekend als vermeld in b – Losse marktkramers.
Voor de berekening van het verschuldigde staangeld wordt elke breuk van een lopende meter
geteld voor een volle meter.
Foren
1.

Wijkkermissen.
A. Op het openbaar domein:
Per lopende meter voor alle attracties inclusief kassa en andere (grootste
afmeting) : .............................................................. 3,00 euro per dag.
B. Op privaat domein:
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Het belastingbedrag vermeld onder A wordt met de helft verminderd.
Foorkramers op wijkkermissen betalen 11,00 euro voor de ganse periode voor
woonwagens geplaatst op het kermisgebied op het openbaar domein.
Foorkramers op wijkkermissen betalen 5,50 euro voor de ganse periode voor
woonwagens geplaatst op het privaat domein.
2. Zomerkermis (openbaar domein).
Per lopende meter inclusief kassa en andere (grootste afmeting) :
........................................................................ 5,00 euro per dag.
Foorkramers op de zomerkermis betalen 28,00 euro voor de ganse periode voor woonwagens
geplaatst op het kermisgebied.
Foorkramers op de zomerkermis betalen 14,00 euro voor de ganse periode voor woonwagens
geplaatst op het privaat domein.
Elektriciteit
De retributie voor elektriciteit wordt per dag als volgt vastgesteld:
20 A ......................................................................................4,00 euro
32 A monofasig ......................................................................8,00 euro
32 A driefasig .........................................................................15,00 euro
63 A ......................................................................................33,00 euro
standgeld eigen generator per dag ............................................36,00 euro

Belastingen en Inningen. Retributiereglement Zalen en lokalen.
Vaststelling van de tarieven van het retributiereglement, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de
gemeenteraad van 16 december 2019 en verwijzing van het
retributiereglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het reglement “zalen en lokalen”, met ingang van 1 januari 2020 en voor
een termijn eindigend op 31 december 2025.
De vorige gemeenteraadsbesluiten ten deze worden opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “zalen en lokalen”, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16 december 2019. Deze
tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.
Dorpshuis Hombeek
De retributie wordt per dag als volgt vastgesteld:
Kleine zaal
(max. 20 personen)

A

B

C

Gratis

8,50 euro

25,00 euro

Middelgrote zaal
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(max. 60 personen)

Gratis

33,00 euro

82,00 euro

Grote zaal zonder keuken
(meer dan 120 personen)

Gratis

66,00 euro

164,00 euro

Grote zaal met keuken
(meer dan 120 personen)

Gratis

109,00 euro

207,00 euro

Indien dezelfde zaal in het dorpshuis door éénzelfde gebruiker minimaal 25 maal wordt
vastgelegd voor gebruik binnen 12 maanden, wordt het bedrag van de retributie met 50%
verminderd.
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan drie weken voor het in gebruik nemen
van de zaal, afziet van het gebruik van de zaal, wordt 50% van de verschuldigde retributie
aangerekend.
Indien het gebruik slechts één dagdeel uitmaakt (er zijn 2 dagdelen, dag en avond,) wordt een
vermindering van 33,30% toegepast.
Indien de aanvrager een zaal reserveert onder groep A en niet gebruikt, dan wordt een
retributie van 50% van het verminderd tarief aangerekend.
Zalen Stadhuis
De verschuldigde retributie wordt in EUR als volgt vastgesteld (inclusief btw):
Zaal

per uur (EUR)

137
327
82
164
654
137

groep C

164
327
109
218
654
164

per dag (EUR)
groep B

82
164
55
109
327
82

groep C

137
273
82
164
545
109

per dagdeel 3
(EUR)
groep B

66
137
39
82
273
55

groep C

55
82
33
82
109
-

groep B

28
39
17
39
55
-

groep C

groep B
Gotische zaal
Raadzaal
Sectiezaal
Kolommenzaal
Keldermanszaal
Voorhal stadhuis

per dagdeel
1 of 2 (EUR)

273
654
164
327
1361
273

Bovenstaande retributie wordt met 50% verhoogd, indien de zalen op zaterdag, zon- en
feestdagen worden gebruikt.
De retributie voor de uitbreiding van een dagdeel bedraagt 109,00 EUR per uur.
De retributie voor het gebruik van de vaste multimedia-toestellen in de Keldermanszaal:
1)
2)
3)
4)
5)

Geluidsinstallatie: 109,00 euro
Geluidsinstallatie + 2 draadloze en 1 vaste micro: 137,00 euro
Geluidsinstallatie + 5 plasmaschermen: 273,00 euro
Geluidsinstallatie + 2 draadloze en 1 vaste micro + 5 plasmaschermen: 300,00 euro
Geluidsinstallatie + 2 draadloze en 1 vaste micro + 5 plasmaschermen + 1 beamer met
scherm: 436,00 euro
6) Geluidsinstallatie + 2 draadloze en 1 vaste micro + 5 plasmaschermen + 2 beamers
met scherm: 545,00 euro
Voor de ingebruikname van de infrastructuur dient de aanvrager, ongeacht het aantal
gebruikte zalen, hiernavolgende waarborg te betalen aan de financieel beheerder of zijn
afgevaardigde:
voor vergaderingen, voordrachten, studiedagen, huldigingen en recepties: 250,00 EUR
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voor alle andere activiteiten: 1.250,00 EUR
De tarieven voor het drankverbruik worden vastgesteld zoals in de lijst die als bijlage is
toegevoegd.
Lokalen wijk- en dorpshuizen
De retributie wordt per dag als volgt vastgesteld:
A

B

C

Kleine zaal
(max. 24 personen)

Gratis

8,50 euro

25,00 euro

Middelgrote zaal
(max. 49 personen)

Gratis

33,00 euro

82,00 euro

Grote zaal zonder keuken
(meer dan 50 personen)

Gratis

66,00 euro

164,00 euro

Grote zaal met keuken
(meer dan 50 personen)

Gratis

109,00 euro

207,00 euro



Indien een lokaal, plaats of zaal door eenzelfde gebruiker minimaal 25 maal wordt
vastgelegd voor gebruik binnen 12 maanden, wordt het bedrag van de retributie met 50%
verminderd.
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan drie weken voor het in gebruik nemen
van de zaal, afziet van het gebruik van de zaal, wordt 50% van de verschuldigde retributie
aangerekend.
De Kettinghe
De retributie wordt per dag als volgt vastgesteld:
A

B

C

Gratis

8,50 euro

25,00 euro

Middelgrote zaal
(tot 49 personen)

Gratis

33,00 euro

82,00 euro

Grote zaal
(meer dan 50 personen)

Gratis

66,00 euro

164,00 euro

Gratis

44,00 euro

109,00 euro

Kleine vergaderzaal
(16 personen) /
petanquebanen

Keuken





Indien het ontmoetingscentrum door éénzelfde gebruiker minimaal 25 maal wordt
vastgelegd voor gebruik binnen 12 maanden, wordt het bedrag van de retributie met 50%
verminderd.
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan drie weken voor het in gebruik
nemen van de zaal, afziet van het gebruik van de zaal, wordt 50% van de verschuldigde
retributie aangerekend.
De tarieven voor het drankverbruik worden vastgesteld zoals in de voorgelegde lijst.

Lokalen Tivoli
 Mechelse gebruikers betalen een retributie van 25,00 euro per dagdeel en per lokaal
waarover men wenst te beschikken.
 Niet-Mechelse gebruikers betalen een retributie van 35,00 euro per dagdeel en per lokaal
waarover men wenst te beschikken.
 De dagdelen zijn als volgt bepaald:
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- voormiddag:…………………………………….van 09.00 uur tot 12.30 uur;
- namiddag:……………………………………… van 13.30 uur tot 17.00 uur;
Indien het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat commerciële doeleinden
nagestreefd worden, verhogen alle retributies met 50 %, zowel voor Mechelse als voor
niet-Mechelse gebruikers.
In elk geval moet de verschuldigde retributie ten laatste op de datum van gebruik van de
lokalen en dit tegen ontvangstbewijs volledig betaald worden aan de financieel beheerder
of zijn afgevaardigde.
Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan krijgt de gebruiker geen beschikking over de
lokalen. Niettemin blijft de retributie voor 50% verschuldigd ter vergelding van de
geleverde prestaties.

Lokalen conservatorium en ABK
De per dagdeel verschuldigde retributie wordt als volgt vastgesteld:
Modaliteit
A
B
rotonde
66,00 €
auditorium
66,00 €
dansstudio
66,00 €
computerlokaal
66,00 €
leslokaal
44,00 €
atelier
55,00 €

C
120,00
120,00
120,00
120,00
82,00
109,00

€
€
€
€
€
€

Voor activiteiten die twee aansluitende dagdelen in beslag nemen, wordt slechts
1,5 keer de dagdeelretributie aangerekend.
Voor de ingebruikname van de infrastructuur dient de aanvrager hiernavolgende waarborg te
storten aan de financieel beheerder of zijn afgevaardigde:
rotonde
auditorium
dansstudio
computerlokaal leslokaal
atelier
250,00 € 250,00 €
250,00 €
250,00 €
150,00 €
100,00 €
De retributie voor de ter beschikking stelling van een instrument of apparatuur wordt als volgt
vastgesteld:
Modaliteit
Piano of ander instrument
Computer
Lichtinstallatie
Geluidsinstallatie

A
-

B
28,00
28,00
15,00
15,00

€
€
€
€

C
55,00
55,00
28,00
28,00

€
€
€
€

De Loods
Voor fuiven georganiseerd door verenigingen aangesloten bij erkende Mechelse adviesraad:
Basisaankoopprijs (incl. accijnzen en ecotaks) zonder BTW en zonder korting x coëfficiënt 1,00
+ toepassing BTW.
Alle andere activiteiten: basisaankoopprijs (met accijnzen en ecotaks) zonder korting en
zonder BTW x coëfficiënt 1,60 + toepassing BTW.
De per dag verschuldigde retributie voor het gebruik van de polyvalente ruimte van de
evenementenhal Douaneplein wordt als volgt vastgesteld:
HALVE ZAAL
HELE ZAAL
GROEP A
€ 164,00
€ 273,00
GROEP B
€ 327,00
€ 490,00
GROEP C
€ 1.307,00
€ 1.960,00
GROEP D
gratis
gratis
Voor groepen B,C,D is het tarief voor op en afbouw gelijk aan het dagtarief. Voor groep A
wordt 109 euro aangerekend bij gebruik van de hele zaal en 55 euro bij gebruik van de halve
zaal.
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Voor de activiteiten van gebruikers onderkend in de groepen A en B dient de aanvrager een
waarborg van 250,00 euro te storten aan de financieel directeur of zijn afgevaardigde.
Voor de activiteiten van gebruikers onderkend in de groep C dient de aanvrager een waarborg
van 500,00 euro te storten aan de financieel beheerder of zijn afgevaardigde.
Indien de gebruiker een eigen drankenleverancier heeft en daardoor zelf alle dranken voorziet,
wordt een retributie van 817,00 euro aangerekend.
Wat het poetsen betreft is er de keuze om dit zelf te doen, dan wel via de door de stad
aangestelde poetsfirma maar dan tegen betaling.
De Club
Voor fuiven georganiseerd door verenigingen aangesloten bij erkende Mechelse adviesraad:
Basisaankoopprijs (incl. accijnzen en ecotaks) zonder BTW en zonder korting x coëfficiënt 1,00
+ toepassing BTW.
Alle andere activiteiten: basisaankoopprijs (met accijnzen en ecotaks) zonder korting en
zonder BTW x coëfficiënt 1,60 + toepassing BTW.
De per dag verschuldigde retributie voor het gebruik van De Club wordt als volgt vastgesteld:
GROEP A
GROEP B

€ 28,00
gratis

Voor groepen A en B is het tarief voor op en afbouw gelijk aan het dagtarief.
Voor de activiteiten van gebruikers onderkend in de groepen A en B dient de aanvrager een
waarborg van 150,00 euro te storten aan de financieel beheerder of zijn afgevaardigde.
De retributie (stopselgeld) bedraagt 1,25 euro per geopende fles.
Wat het poetsen betreft is er de keuze om dit zelf te doen, dan wel via de door de stad
aangestelde poetsfirma tegen betaling.
Repetitieruimte
De verschuldigde retributie wordt vastgesteld per modaliteit voor de repetitieruimte en de
bergruimte:

Modaliteit
Modaliteit A
Modaliteit B
Modaliteit C
Modaliteit D

Repetitieruimte per blok van 3 uur
€ 5,50
€ 8,50
€ 11,00
€ 17,00

Bergruimte per maand
€ 17,00
€ 17,00
€ 28,00
€ 28,00

Voor de ingebruikname van de repetitieruimte dient de aanvrager een waarborg van 100,00
euro te storten aan de financieel directeur of zijn afgevaardigde.
Den Hangar
De per dag verschuldigde retributie voor het gebruik van Den Hangar wordt als volgt
vastgesteld:
GROEP A
GROEP B
GROEP C

€ 28,00
gratis
€ 109,00

Het tarief voor op- en afbouw gelijk aan het dagtarief. Voor de activiteiten van gebruikers
onderkend in de groepen A, B en C dient de aanvrager een waarborg van 150,00 euro te
storten aan de financieel directeur of zijn afgevaardigde.
Wat het poetsen betreft is er de keuze om dit zelf te doen, dan wel via de door de stad
aangestelde poetsfirma tegen betaling.
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Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement van de
stedelijke begraafplaatsen. Vaststelling van de tarieven van het
reglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het reglement
door de gemeenteraad van 16 december 2019 en verwijzing van het
reglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het reglement op op de stedelijke begraafplaatsen, met ingang van 1
januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
De vorige gemeenteraadsbesluiten ten deze worden opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “van de stedelijke begraafplaatsen”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het tariefreglement door de gemeenteraad van 16
december 2019. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.
 Het tarief voor de grafconcessies, die voor een maximum duur van 30 jaar worden
verleend, wordt vastgesteld op 509,00 euro per m².
In de ronde middenvakken wordt het tarief vastgesteld op 2.221,00 euro per m².
 Het tarief voor de grondconcessies van een urnenveld, die voor een maximum duur van
30 jaar worden verleend, wordt vastgesteld op 545,00 euro.
 Het tarief voor de concessies in het columbarium, die voor een maximum duur van 30 jaar
worden verleend, wordt vastgesteld op 1.144,00 euro.
 Het tarief voor de concessies van een urnenkelder, die voor een maximum duur van 30
jaar worden verleend, wordt vastgesteld op 273,00 euro.
 Het tarief voor de concessies van een hergebruikte grafkelder met één compartiment,
die voor een maximum duur van 30 jaar worden verleend, wordt vastgesteld op 273,00
euro.
 Het tarief voor de concessies van een hergebruikte grafkelder met twee
compartimenten, die voor een maximum duur van 30 jaar worden verleend, wordt
vastgesteld op 545,00 euro.
 Het tarief voor de concessies van een nieuwe door de stad aangeboden grafkelder met één
compartiment, die voor een maximum duur van 30 jaar worden verleend, wordt
vastgesteld op 1089,00 euro.
 Het tarief voor de hernieuwing van een bestaande concessie wordt vastgesteld aan de
voorwaarden die gelden op het ogenblik van de beëindiging van de bestaande concessie.
 Het tarief voor het verblijf in het funerarium voor de eerste vier dagen bedraagt 103,00
euro, voor elke begonnen bijkomende dag 31,00 euro.
 Het tarief voor het gebruik van de rouwaula per plechtigheid bedraagt 164,00 euro.
 Het tarief per herdenkingsplaatje bedraagt 41,00 euro
 10,00 euro per persoon voor rondleidingen betreffende de Europese Week van de
Begraafplaatsen

Belastingen en Inningen. Aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting aanslagjaar 2020. Verwijzing naar de
gemeenteraad van de jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement "aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting" (A.P.B.).
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het
aanslagjaar 2020 vast te stellen op 6,8 %.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 16 december 2019:

Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement “Aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting” betreffende het aanslagjaar 2020.

Belastingen en Inningen. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
aanslagjaar 2020. Verwijzing naar de gemeenteraad van de jaarlijkse
hernieuwing van het belastingreglement "opcentiemen op de
onroerende voorheffing".
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020
ongewijzigd te laten en dus vast te stellen op 1.100 opcentiemen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 16 december 2019:

Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement “Opcentiemen op
de onroerende voorheffing” betreffende het aanslagjaar 2020.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing belastingreglementen 20202025. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
Hernieuwing van de volgende belastingreglementen, met ingang van 1 januari 2020 en voor
een termijn eindigend op 31 december 2025:
• de belasting op nachtwinkels en de belasting op telefoonwinkels
• Belasting op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof
• Belasting op aanplakborden
• Belasting op niet afkoppelen van hemelwater
• Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerken
• Belasting op bankautomaten
• Belasting op het bedelen van etenswaren
• Belasting op alarmen
• Belasting op taxi’s
• Belasting op het verwijderen van sluikstorten en het uitvoeren van werken voor derden
• Belasting op het takelen van voertuigen
• Belasting op het ambtshalve plaatsen van nadarbarelen
• Belasting op afgifte van administratieve stukken
• Belasting op het innemen van de openbare ruimte bij werken
Artikel 2
Het college beslist volgende belastingreglementen niet te hernieuwen:
• Belastingreglement op het vervoer van personen met politievoertuig
• Belasting op verlaten voertuigen
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•
•

Belasting op het wegvoeren naar en het bewaren in of op een stadseigendom van
gevonden fietsen, motor- of bromfietsen
Belasting op het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement opgraving lijken en lijkbezorging personen vreemd
aan de gemeente. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement “op de opgraving van lijken en op
het openen en sluiten van grafkelders en op de lijk- en asbezorging van personen vreemd
aan de gemeente”, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op het verstrekken van logies. Verwijzing van de
hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op het
verstrekken van logies naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op het verstrekken
van logies, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december
2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op tweede verblijven. Verwijzing van de
hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op tweede verblijven,
met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen. Verwijzing van
de hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op ontbrekende
parkeerplaatsen, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op publiciteit openbare weg. Verwijzing van de
hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op het maken van
publiciteit voor commerciële doeleinden op de openbare weg, met ingang van 1 januari
2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing van de
kohierbelasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen vaste afvalbijdrage. Verwijzing van de hernieuwing en aanpassing van
het belastingreglement naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met ingang van 1 januari
2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing van de
contantbelasting op de inzameling, hergebruik, recyclage, de nuttige
toepassing en verwijderingvan huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Verwijzing van de hernieuwing en
aanpassing van het belastingreglement naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op de inzameling, het hergebruik,
de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op sportwedstrijden en filmvoorstellingen.
Verwijzing van de hernieuwing en aanpassing van het
belastingreglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op sportwedstrijden
en filmvoorstellingen, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op onbebouwde gronden en kavels. Verwijzing van
de hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement naar de
gemeenteraad van 16 december 2019 ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op onbebouwde
gronden en kavels, met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025.

Belastingen en Inningen. Hernieuwing en aanpassing
belastingreglement op leegstaande en verwaarloosde
bedrijfsgebouwen. Verwijzing van de hernieuwing en aanpassing van
het belastingreglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot hernieuwing en aanpassing van het belastingreglement op bedrijfsgebouwen
op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd,
met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Belastingen en Inningen. Invoering belastingreglement op masten en
pylonen en verwijzing naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het belastingreglement op masten en pylonen, met ingang van 1 januari
2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Overheidsopdrachten. Verzekeringen en aanverwante diensten voor de
groep Mechelen. Gunning percelen van bestek 2019-OO-FIN-514.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep
Mechelen” akte van het verslag van nazicht dat integraal deel uitmaakt van de
collegebeslissing.
Artikel 2
Het college beslist de verschillende percelen van het dossier “Verzekeringen en aanverwante
diensten voor de Groep Mechelen” te gunnen aan:
 AXA voor perceel I en II in de optionele versie voor perceel I
 ETHIAS voor perceel III en IV
 BELFIUS voor perceel V

Cultuurcentrum. Vlaams Open Brassband Kampioenschap. Beslissing
tot ondersteuning.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Brassband Hombeek om een tent te plaatsen op de Veemarkt
op zaterdag 18 en zondag 19 april 2020, mits overleg met de dienst Economie wat betreft de
plaats waar ze wordt opgesteld. Opbouw vanaf vrijdag 17 april 2020 is toegestaan.
Artikel 2
Het college geeft aan Brassband Hombeek de toelating om naar aanleiding van de organisatie
van het Vlaams Open Brassband Kampioenschap enkele openbare concerten te organiseren op
de muziekkiosk op de Veemarkt op zaterdag 18 april vanaf 15.00 uur en zondag 19 april 2020
vanaf 11.00 uur.
Aan de brandweer en de dienst Economie zal een opstellingsplan worden voorgelegd.
Artikel 3
Uit waardering voor de inspanningen van Brassband Hombeek om optredende binnen- en
buitenlandse brassbands te laten spelen op de kiosk op de Veemarkt, beslist het college om de
kosten voor het ter beschikking stellen van de kiosk en de bijhorende stoelen niet aan te
rekenen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
DATUM UITVOERING
Uitvoeringsdiensten ter beschikking stellen op de
zaterdag 18 en
Veemarkt van de muziekkiosk en
zondag 19 april 2020
van 150 stoelen (50 voor de
muzikanten + 100 voor het publiek)
plus 15 tafels en aansluiting water
en electriciteit; plaats van opstelling
af te spreken met de dienst
Economie
UiT in Mechelen
Het evenement bekendmaken via
de beschikbare middelen
Cultuurcentrum
Het ter beschikking stellen van de
stadsschouwburg op vr. 17, za. 18
en zo. 19 april 2020, met gratis een
technieker op 17 april en twee
techniekers op 18 & 19 april.
Het reserveren van zes
stadsdiensten, binnen het
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toelagenreglement HaFaBra, voor
de openbare concerten op 18 & 19
april 2020.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om de materialen gratis ter beschikking
te stellen.

Cultuurcentrum. Toelage 2019 aan koren : uitbetaling.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelagen 2019 via het reglement koren betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel: 2019/6490120/70/0709/01 - Ramingsnummer: 2019142095
Koor

rekeningnummer

bedrag

Boboto

BE11 9795 5589 1948
BE25 7310 0937 1282
BE67 9795 4026 9187
BE07 9795 2836 5166
BE89 9731 3702 7385
BE55 9796 3075 6144
BE16 6511 5075 4574
BE25 9731 4329 3282
BE19 2300 5309 7012

603,59
743,47
1.744,69
949,44
769,91
1.808,57
574,95
1.425,27
1.380,11

Cantus Amici
De Dijlezangers
Gaudeamus
Gemengd koor Korille
Hanswijkkoor
Les Amis de P.
Onze-Lieve-Vrouwkoor vzw.
Viermaliks

Mechelen Feest. Evenementen 2020. Winterdrink Dahliastraat 1
februari 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Dahliastraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag 1
februari 2020 van 16u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
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Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

1/2/2020
van 16u
tot 01u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Dahliastraat
tussen nr. 13 en 23

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een ‘Winterdrink’ (buurtfeest) in de Dahliastraat, dat doorgaat op 1 februari
2020, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een ‘Winterdrink’ (buurtfeest) in de Dahliastraat, dat doorgaat op
1 februari 2020, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 1 februari
2020 tot 2 februari 2020, behoudens andersluidende.
Artikel 2: DAHLIASTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 13 en huisnummer 27, op 1 februari 2020
vanaf 16u00 tot 2 februari 2020 om 01u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide rijrichtingen tussen huisnummer 13 en
huisnummer 27, op 1 februari 2020 vanaf 16u00 tot 2 februari 2020 om 01u00. Dit wordt ter
kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Artikel 4
Het college beslist dat er geen financiële ondersteuning kan gegeven worden voor dit
bewonersinitiatief gezien er in de gemeenteraad van 16/12/2019 een voorstel zal komen tot
afschaffing van het reglement bewonersinitiatieven en een nieuw reglement zal worden
voorgelegd en geeft opdracht aan Mechelen Feest om in een empathische brief aan de
organisator duiding te geven bij de beslissing.
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Mechelen Feest. Evenementen 2019. Levende Kerststal 21 en 22
december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Buurtwerking Groot Begijnhof Mechelen vzw voor de organisatie van De Levende Kerststal op
het binnenplein van Brouwerij Het Anker op zaterdag 21 en zondag 22 december 2019, mits
aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren tijdstippen:
o Zaterdag 21/12/2019 van 17u tot 21u
o Zondag 22/12/2019 van 16u tot 19uu
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
7/12/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Wim Devos op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit (zoals aangeduid op
het inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
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-

Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, vuurkorven en
verwarmingstoestellen, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Nonnenstraat, Guido
Gezellelaan, Nieuwe Begaardenstraat, Vrouw van Mechelenstraat, Conventstraat, Hoviusstraat,
Katelijnestraat, Tichelrij, Melaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 19/12/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 24/12/2019.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

13/12/2019

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: 127,50 euro

20 vario’s + trapje
Verkeerssignalisatie

21/12/2019
van 15u tot
22u en
22/12/2019
van 14u tot
19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Hoviusstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een ‘levende kerststal’ door de buurtwerking Groot Begijnhof, die doorgaat op
21 december 2019 en 22 december 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving
Ingevolge de organisatie van een ‘levende kerststal’ door de buurtwerking Groot Begijnhof, die
doorgaat op 21 december 2019 en 22 december 2019, in Mechelen zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 21 december 2019 en 22 december 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: HOVIUSSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen de Conventstraat en de Krankenstraat op 21 december 2019
tussen 15u00 en 22u00, en op 22 december 2019 tussen 14u00 en 19u00, aan beide zijden
van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
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-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 21 december 2019
tussen 15u00 en 22u00, en op 22 december 2019 tussen 14u00 en 19u00. Dit wordt ter
kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Hohohipstermarkt 22 december
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
KUUB voor de organisatie van HoHoHipstermarkt op het Cultuurplein op zondag 22 december
2019 van 10u tot 22u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
8/12/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Op zondagvoormiddag gaan er nog lessen door in de academie. Doorgang en toegang tot
de school moeten dus gevrijwaard worden een ook de fietsenstalling zou best bereikbaar
blijven.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 200,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

22/12/2019

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Mirage Winterbar 11 december
2019 t.e.m. 5 januari 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mirage vzw voor de organisatie van Mirage Winterbar op het binnenplein van het stadhuis van
11/12/2019 t.e.m. 5/1/2020, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
28/11/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 te respecteren einduren:
 - Zondag t.e.m. woensdag – 23u (afbouw tot 23u30)
 - Donderdag – 01u (afwijking)
 - Vrijdag en zaterdag – max. 03u (met afbouw tot 03u30)
 - 31/12/2018 – 05u
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
28/11/2019
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
• De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 2 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
• Van elke organisatie die in de Mirage Winterbar doorgaat dient aan de politie de naam van
de contactpersoon en gsm-nummer overgemaakt te worden.
• De organisator dient volgende extra maatregelen na te leven:
o Zijdeur steeds gesloten houden (Befferstraat).
o Schrapping van de Koer en Deep House Belgium van de kalender.
o Betere spreiding van het geluid over de zaal & beperken van de bassen.
o Geen leveringen langs de Befferstraat na 22u.
o Open houden van beide toiletten (eigen toiletten + stadstoiletten).
o Security houdt toezicht vanuit de ingang van het stadhuis (ipv de ingang van de
tent).
o Controle op buurtoverlast
o Inkombandjes worden geknipt bij het buitengaan (tegen wildplassen).
o Communicatie naar bezoekers van de evenementen: “respect voor de buurt”.
o Mirage Winterbar evalueert verder of het mogelijk/betaalbaar is om te werken met
akoestische panelen.
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o

de 2 grasperken opnieuw voorzien worden van nieuwe grasmatten door de
organisator.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 6.200 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
13/12/2019, 14/12/2019, 20/12/2019, 21/12/2019, 27/12/2019, 28/12/2019, 31/12/2019,
4/1/2020, conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren einduren:
- Zondag t.e.m. woensdag – 23u (afbouw tot 23u30)
- Donderdag – 01u (afwijking)
- Vrijdag en zaterdag – max. 03u (met afbouw tot 03u30)
- 31/12/2018 – 05u
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
 Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten;
 Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
 Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Ignace Degens op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
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Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de elektrische installatie.
 De aansluiting van de kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap (correcte
ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken
te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig
gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
9/12/2019

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
elektriciteit en water
Ter beschikking stellen van
100 stoelen

Wijkonderhoudsteam

Interne
dienstverlening en
protocol
Evenementenloket

9/12/2019

Ter beschikking stellen van
20 vuilnisbakken &
tussentijdse lediging

Voor
9/12/2019

Wegnemen van bloembakken
binnenplein

Van 11/12
t.e.m. 5/1*

Mogelijkheid bieden om de
vestiaire uit te breiden naar
de Keldermanszaal

Concrete afspraken
hieromtrent kunnen
gemaakt worden met
de huisbewaarder

Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

Artikel 7
Het college geeft toelating om de openbare toiletten te gebruiken, mits de organisator voorziet
in:
 personeel gedurende heel de periode;
 een degelijke opkuis
 voorzien in eigen kuisgerief, producten en wc papier
 en rekening houdt met onderstaande bemerkingen:
- Voor het openhouden van de openbare toiletten moeten goede afspraken worden
gemaakt met de conciërge. Tijdens de weekdagen zijn de openbare toiletten open van
8u tot 18u. Elke zaterdag zijn ze open van 9u tot 18u, op zondag van 12u tot 16u en op
koopzondagen tot 18u (15, 22 en 29 december). Tijdens deze openingsuren worden de
openbare toiletten onderhouden door stadspersoneel.
- Tijdens de openingsuren worden de toiletten gratis ter beschikking gesteld.
- Indien er bewaking aan de ingang van de poort wordt gehouden, mag het vrij gebruik
van de openbare toiletten tijdens de openingsuren niet worden gehinderd.
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Artikel 8
Het college geeft opdracht aan Mechelen Feest om de organisator in te lichten dat hij na het
gebruik de grasperken opnieuw dient aan te leggen.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Rommelmarkt Wagenoord 1
december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Wild GCV voor de organisatie van een rommelmarkt in Wagenoord op zondag 1 december
2019 van 08u tot 17u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 Particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de elektrische installatie.
 De aansluiting van de kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap (correcte
ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken
te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig
gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

1/12/2019
van 06u
tot 18u.

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van stukje parking
tussen Total Tankstation en
Wagenoord

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een rommelmarkt in Wagenoord, die doorgaat op 1 december 2019, vast als
volgt:
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Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een rommelmarkt in Wagenoord, die doorgaat op 1 december
2019 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 1 december 2019,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Maurits Sabbestraat
Het parkeren is verboden op de haakse parkeerplaatsen tussen huisnummer 123 en de
toegang tot het gebouw van Wagenoord, op 1 december 2019 tussen 06u00 en 18u00. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van
het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling
van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Mechelen Feest. Evenementenloket 2019. Aanpassing huishoudelijk
reglement. Gebruik openbaar domein bij evenementen. Verwijzing
huishoudelijk reglement openbaar domein naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het huishoudelijk reglement inname openbaar domein bij evenementen
principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing gemeenteraadsbesluit 28/6/2019 – punt 19 houdende de vaststelling van het
huishoudelijk reglement voor inname openbaar domein voor organisatie van evenementen.
 Goedkeuring huishoudelijk reglement inname openbaar domein bij evenementen.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Coca Cola Kersttruck 15
december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Coca Cola voor het opstellen van de Coca Cola kersttruck op het einde van de IJzerenleen
(tussen de relingen) indien mogelijk (qua stabiliteit) op zondag 15 december 2019 van 15u tot
21u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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Uitvoeringsdiensten

15/12/2019

Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes zodat truck zich
tussen de relingen kan
opstellen

Artikel 3
Het college stelt de plaatsing van de Coca Cola Kersttruck niet vrij van belasting.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan Mechelen Feest om de organisatie er op te wijzen dat de stad
verwacht dat het een duurzaam evenement is, zeker in functie tot de goodie bag die zal
uitgedeeld worden.

P&P - Mobiliteit. Parkeren. Hernieuwing bewonerskaarten,
digitalisering en communicatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de digitalisering van de bewonerskaarten bij de eerstvolgende
hernieuwing.
Artikel 2
Het college beslist omwille van de praktische haalbaarheid in functie van communicatie en
procedure de geldigheid van de huidige bewonerskaarten met een maand te verlengen tot 31
januari 2020.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit en Marketing & Communicatie om in
samenwerking met Streeteo de behandelde communicatiestrategie op te starten:
 Opstart communicatie i.f.v. uitgestelde hernieuwing: zo snel mogelijk via kanalen Streeteo
en Stad
 Opstart communicatie i.f.v. hernieuwing bewonerskaarten, digitalisering en eventuele
tariefaanpassing: na goedkeuring gemeenteraad (17 december 2019)
 Verlengperiode bewonerskaarten: 17 december 2019 – 31 januari 2020

P&P - Mobiliteit. Deelname aan EU-project Polivisu rond visualisatie
van data.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om deel te nemen aan het omschreven pilootproject in het kader van het EU
project Polivisu rond impactmeting van een schoolstraat.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en
Communicatie
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datum

opdracht

Opmerking

Voorzien van communicatie
over het project via
bewonersbrieven aan betrokken
51

bewoners
Mobiliteit

Opvolging van het pilootproject
ihkv Polivisu en de resultaten
hiervan voorleggen aan het
college.

Artikel 3
Het college neemt kennis dat de kabinetten De Bie en Vanmarcke samen over dit dossier
zullen communiceren.

P&P - Mobiliteit. Deelsteps. Reglement vergunningen. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het in Mechelen beschikbaar stellen van deelsteps via (een)
externe partij(en) vanaf voorjaar 2020 door middel van een reglement.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om in het reglement voldoende aandacht te
besteden aan het dagelijks terugplaatsen en opladen van de deelsteps.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het maximale aantal steps, het maximale aantal partijen, het
maximaal en minimaal aantal steps per partij, de afgebakende zone, de hotspots en de
vooropgestelde planning.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring reglement ‘Stedelijke Reglement met betrekking tot de exploitatie van
deelsteps zonder vaste stallingsinfrastructuur in Mechelen.’

Sociaal Beleid. LOGO Mechelen vzw. Aktename agenda bijzondere
algemene vergadering 27 november 2019 en mandaatverlening.
Verwijzing naar gemeenteraad aanduiding nieuw niet-stemgerechtigd
lid algemene vergadering.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 27
november 2019 van LOGO Mechelen vzw en van de bijlagen bij deze agenda, meer bepaald de
wijziging in statuten.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan de volmachtdrager om in te stemmen met de
voorgelegde statutenwijziging.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van mevrouw Lies Vandeneede, stafmedewerker Sociaal Beleid, als nietstemgerechtigd lid van LOGO Mechelen vzw, ter vervanging van de heer Frank
Vanmessem.
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Strategie en Ontwikkeling. Europese projecten: ESF "een job zonder
sollicitatie".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de goedgekeurde subsidieaanvraag ESF Project 8944 “een job
zonder sollicitatie” wat kadert binnen de acties voorzien binnen de speerpunten
armoedebestrijding en ondernemen en hecht goedkeuring aan de uitrol van het project.
Artikel 2
Het college geeft opdracht
 aan Directie Samenleven, afdeling Sociale Dienst: regie en uitrol project
 aan de dienst Strategie en Ontwikkeling: aanmaak actienummer
 aan de dienst Financiën: opnemen in BW 3/2019 en mjp 2020 – 2025; aanwending budget
speerpunt ondernemen in 2020 en 2021 voor een totaal bedrag van 34.922,8 euro op de
totale projectkost van het partnerschap
 aan de dienst Personeel: opstart aanwervingsprocedure projectmedewerker i.s.m. afdeling
sociale dienst
Artikel 3
Het college neemt kennis dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de kabinetten
Geypen en De Francesco.

Jeugd. Jeugdwerk. Goedkeuring van kelder voormalige douanegebouw
als alternatieve locatie voor scouts Sint-Gummarus en Gidsen OLV.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat Scouts Sint-Gummarus en Gidsen OLV tijdens de wintermaanden
(zo spoedig mogelijk tot april 2020) gratis gebruik mogen maken van de kelderverdieping en
toiletten in het voormalige douanegebouw op de Transit M site. Dit op voorwaarde dat zij dit
als goede huisvaders beheren.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de Dienst Vastgoedbeleid om een overeenkomst op te stellen
zodat Scouts Sint-Gummarus en Gidsen OLV gebruik kunnen maken van de kelderverdieping
en toiletten van het voormalige douanegebouw.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Jeugd om vooraf een overleg te beleggen met de
school m.b.t. de terechte opmerkingen van dienst Vastgoedbeleid en dit om over het
nutsverbruik e.d. correcte afspraken te maken.
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