STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 27 februari 2018
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid tot onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein, naar aanleiding
van "Fiesta Europa" op 19 en 22 mei 2018.

2.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte
parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 27 juni 2017.
Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte
parkeerduur op gewestwegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 28 april 2015.

3.

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

4.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring van het aangepast belastingreglement op de
afgifte van administratieve stukken, laatst goedgekeurd in de zitting van 16 december
2014.

5.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening inzake boekjaar 1-07-2016
tot en met 30-06-2017 van Vzw Yellow-Red KV Mechelen, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.

6.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2018 van vzw Brouwgebouw
Lamot.

7.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.
1)

2)
3)
4)
8.

Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017, houdende
goedkeuring budgetwijziging 2017/2, het budget 2018 en de
meerjarenplanwijziging 20142021/5, ingevolge opmerkingen Agentschap
Binnenlands Bestuur.
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014 - 2021/5.
Goedkeuring budgetwijziging 2017.
Goedkeuring budget 2018.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/6.
Goedkeuring budgetwijziging 2018/1.

9.

DIVERSITEIT. Goedkeuring subsidiereglement micro-toelagen ‘Oefenkansen Nederlands
- zomerinitiatieven’.

10.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2009 houdende het
stedelijk reglement voor het verlenen van een premie voor het aanleggen van
groendaken.
Goedkeuring van het stedelijk reglement houdende het verlenen van een premie
voor het aanleggen van groendaken met ingang van 1 maart 2018.

11.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het
Vlaams Energieagentschap in het kader van het Europees Life IP+ project BE REEL! met
startdatum 01/01/2018.

12.

MONDIAAL BELEID. Goedkeuring van het wedstrijdreglement ‘Mechelen Mondiaal
Kwaliteitsonderwijs en vorming 2018-2019’.

Agenda publiek
27 februari 2018

1

13.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad Mechelen en Centrum voor Basiseducatie Open School vzw (programma "verhogen
van ouderbetrokkenheid en coachen van vrijwilligers in het basisonderwijs") voor de
periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2019.

14.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad Mechelen en Centrum voor Basiseducatie Open School vzw (programma
"oefenkansen Nederlands in de gevangenis van Mechelen") voor de periode 01-03-2018
tot en met 31-12-2018.

15.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad Mechelen en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
(programma "School in Kaart") voor de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018.

16.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring addendum aan de overeenkomst met De
Ploeg vzw, goedgekeurd in gemeenteraad van 21 februari 2017, in het kader van de
fusie naar Emino vzw.

17.

SOCIALE ECONOMIE. Goedkeuring van de wijze van gunnen voor de opdracht
"Periodiek onderhoud Openbaar Domein Mechelen voorbehouden voor sociale
economieprojecten" volgens de procedure van de openbare procedure, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2018-OO-UITV-326.

18.

MOBILITEIT. Goedkeuring "Gebruiksovereenkomst in verband met grond voor
schuilhuisje" voor het realiseren van een schuilhuisje op de terreinen van Telenet.

19.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de straatnaam Gendarmenhof voor
het binnengebied van het project Tinel te Mechelen, tussen de Kattenbleekstraat en de
Van Busleydenstraat.

20.

Afgevoerd van de agenda.

21.

Afgevoerd van de agenda.

22.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling rooilijn- en innemingsplan
Noordstraat, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen
woongebied.

23.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis van de verkaveling
Noordstraat ZN, in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en latere wijzigingen.

24.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 48 ter hoogte van Kapellebaan te Leest.

25.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
Chemin n16, voor de realisatie van een nieuw en autovrij park als één groot
buurtwegtracé.

26.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring overeenkomst tussen Stad en Vlario betreffende het
gebruiksrecht van onbepaalde duur op de 'Keuringen Private Riolering'.

27.

VASTGOEDBELEID. Openbare verkoop van een perceel bouwgrond gelegen aan de
Caputsteenstraat te Mechelen.

28.

VASTGOEDBELEID. Openbare verkoop van de woning Meysbrug 10 en van een parking
bestaande uit 30 parkeerplaatsen Augustijnenstraat +66.
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