STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 23 oktober 2018
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)

2)

Aktename brief van 19 september 2018 van de heer Walter Schroons, waarbij hij
zijn ontslag indient als gemeenteraadslid, met ingang van 1 oktober 2018,
ingevolge onverenigbaarheid na zijn aanstelling als raadsheer bij de Nederlandse
Kamer van het Rekenhof.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Walter Schroons.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake de
veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk geacht worden voor het verzekeren van het
veilige verloop van de risicowedstrijd KRC Mechelen - Lyra-Lierse Berlaar op 4
november 2018.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren
met beperkte parkeerduur op gewestwegen, betreffende de invoering van een blauwe
zone parkeerregeling in de Liersesteenweg tussen kruispunt R6 en Eikestraat, met
tijdskader.

4.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren,
met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

5.

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

6.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van vzw Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van Koninklijke
Beiaardschool 'Jef Denyn', betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

8.

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

9.

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

10.

BESTUUR. AGB Sport Actief Mechelen. Benoeming van een bestuurder, ter vervanging
van de heer Walter Schroons.

11.

BESTUUR. AGB Mechelen Actief in Cultuur. Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger raad
van bestuur en voordracht als lid directiecomité, ter vervanging van de heer Walter
Schroons.

12.

BESTUUR. Vzw J@M. Aanduiding nieuw lid algemene vergadering en raad van bestuur
en voordracht als lid dagelijks bestuur, ter vervanging van de heer Walter Schroons.

13.

BESTUUR. Speelgoedmuseum Mechelen vzw. Voordracht nieuw lid algemene
vergadering en raad van bestuur, ter vervanging van de heer Walter Schroons.

14.

BESTUUR. Beslissing tot aanwijzing van een bijkomend gemeentelijke
omgevingsambtenaar (GOA), in het kader van de invoering van de
omgevingsvergunning, ter vervanging van stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning.

Agenda publiek
23 oktober 2018

1

15.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor
het dienstjaar 2018 aan Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM)
voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om
de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

16.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor
het dienstjaar 2018 aan Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB
MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door
het AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de
prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

17.

ECONOMIE.
1)
2)

Goedkeuring concessievoorwaarden rommelmarkt Curiosa, voor de periode 1 april
2019 tot 31 maart 2021.
Goedkeuring biedingsformulier voor de opdracht met als voorwerp 'concessie
Curiosamarkt'.

18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling
van het rooilijn- en innemingsplan inzake de aanvraag voor het realiseren van een
verkaveling met 14 loten en het aanleggen van nieuw openbaar domein met als adres
Perelaarstraat, Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en
artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

19.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegen met vaststelling van
de rooilijn voor het verkavelen van een grond in drie loten, te Noordstraat zn, in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het
besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

20.

WONEN. Goedkeuring afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant tussen de stad en de
Vlaams Minister voor Wonen, voor de realisatie van 73 bijkomende sociale
huurwoningen.

21.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst
stad-Iverlek inzake de vermarkting van de Eandiswijk, Eandissite - Elektriciteitstraat
Mechelen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 maart 2017.

22.

STADSONTWIKKELING. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare
procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek "Perceel 2 - Verkoop van
het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting".

23.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de overeenkomst houdende het verlenen door de
stad aan Iverlek van een opstalrecht op een perceeltje stadsgrond gelegen langsheen
het Douaneplein te Mechelen voor de oprichting van een nieuwe electriciteitskabine.

24.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de ontwerpakte houdende de in erfpachtgeving
van delen van Hangar S aan Circolito, deels aan Klimkaffee.

25.

VASTGOEDBELEID. Onderhandse aankoop van een perceel grond, gelegen aan de
Hombekerkouter te Hombeek, ter plaatse gekend "Het Molenveld", gekadastreerd of
gekadastreerd geweest 5de afdeling, sectie A, perceelnummer 0275/M P0000.

26.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte met Procter en Gamble Manufacturing
Belgium voor de aankoop van een perceel grond gelegen Potaardevelden
(gekadastreerd 4de afdeling, sectie A, nummer 78D) en Mechelseweg 33+
(gekadastreerd 4de afdeling, sectie A, nummer 78B).

27.

GEBOUWENBEHEER. . Goedkeuring van het aangepast bestek “Verticaal contract
gebouwen voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale
waarborg op de technische installaties van de gebouwen groep Mechelen” met wijze van
gunnen volgens de procedure van de “Openbare Procedure”, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 17123.011.
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