STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 27 juni 2017
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren
met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd in de
gemeenteraad van 6 september 2016.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van de
veiligheidsmaatregelen voor het stadsfestival Maanrock 2017 op 25, 26 en 27 augustus
2017.

3.

VEILIGHEID. Verlening van een positief advies inzake de plaatsing van bijkomende
camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement
Maanrock 2017.

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid naar aanleiding van "Student Lift Off" om op 20 september 2017 de Veemarkt
aan het openbaar domein te onttrekken.

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening,
vastgesteld in zitting van 16 december 2014, met latere wijzigingen.

6.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager algemene
vergadering AquaFlanders vzw.
Kennisname voordracht en benoeming van een plaatsvervangend lid
directiecomité riolering Aquaflanders vzw.

7.

BESTUUR. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio, een vereniging opgericht in
toepassing van titel 8 van het OCMW-decreet.

8.

OCMW-VERENIGINGEN. Advisering jaarrekening 2016 van Audio.

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek
Sint-Pieter.

10.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek
Emmaüs.

11.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

12.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek
Catharina.

13.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

14.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2016 van vzw Hoje De Bergen,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

15.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2016 van Brassband Sint-Cecilia Leest,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

16.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
Speelgoedmuseum, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.
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17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw Rojm,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

18.

FINANCIËN. Advisering brandweerbijdragen afrekening 2013 - werking 2012.

19.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring jaarrekening 2016 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

20.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport
Actief Mechelen.

21.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor
het dienstjaar 2017 aan 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.

22.

DIVERSITEIT - INCLUSIEVE STAD.
1)
2)

23.

Goedkeuring toetreding tot het netwerk van "Intercultural Cities".
Goedkeuring toetreding tot het netwerk van "European Coalition of cities against
racism".

CULTUUR - ERFGOED.
1)
2)

Kennisname van het tweeledig stadsproject van Arsenaal/Lazarus 'The Life of
Mechelen' en 'De Grond Der Dingen' en samenwerking stad Mechelen met
Arsenaal/Lazarus.
Goedkeuring van 'De Grond der Dingen' als thema voor het volgende stadsfestival
in 2021 en ondersteuning van het project door de toekenning van 20.000m²
grond.

24.

CULTUUR - MUSEA. Vastleggen van de tarieven voor het Museum Hof van Busleyden,
met ingang van 1 september 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019.

25.

MOBILITEIT.
1)
2)

Goedkeuring van de overeenkomst met Indigo tot aanvulling van de voorwaarden
van de controle op de naleving van de bepalingen van het retributiereglement in
verband de invoering van een open platform (app/sms-parkeren).
Verlenen van machtiging aan college om inzake digitale betaaltoepassingen de
voorwaarden te mogen bepalen en nieuwe providers te aanvaarden.

26.

MOBILITEIT. Goedkeuring aangepast en geactualiseerd reglement autoluwe binnenstad,
laatst goedgekeurd in zitting van 27 juni 2017.

27.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) ‘Zorro’, bestaande uit de toelichtingsnota met inbegrip van planMER en de beslissing van het Departement LNE- Dienst MER d.D. 13/06/2017, de
stedenbouwkundige voorschriften, het plan 01 “bestaande toestand”, het plan 02
“juridische toestand” en het plan 03 “grafisch plan”.

28.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
voor het project Alstom site, voor de realisatie van dossier 2017/0241.

29.

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

30.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis naar aanleiding van de
afschaffing van de spooroverweg Willendriesstraat en de vernieuwing van de brug over
de Baarbeek in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
en latere wijzigingen.
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31.

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

32.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis in nieuw publiek
domein in de O.L. Vrouwestraat en Maalderijstraatje, in toepassing van art. 4.2.25 van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

33.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis in de Jan
Schoonjansstraat (Bonduellesite) in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

34.

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

35.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis in de Tinelsite in
toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.

36.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van de ‘Driepartijenovereenkomst – Opstal’ voor
het PPS-stadsvernieuwingsproject Tinel.

37.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
Keerdok/Eandis tussen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer.

38.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van de principeovereenkomst Keerdok/Eandis
tussen stad Mechelen – Waterwegen en Zeekanaal nv.

39.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte
perceel Rode Kruisplein.

40.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van overdraagbare, exclusieve en eenzijdige
verkoopbelofte Eandiswijk.

41.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Goedkeuring van het bestek voor de 2e fase in de
procedure, houdende “ Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode
Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting”.

42.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Goedkeuring van het bestek voor de 2e fase in de
procedure, houdende “ Perceel 2 - Verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met
bouwverplichting”.

43.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad tegen de consoorten Van
Betsbrugge van twee percelen grond gelegen aan de Lotelingstraat te Mechelen/Muizen.

44.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Goedkeuring gedeeltelijke intrekking gemeenteraadsbesluit van 6 september 2016
- inzake openbare verkoop van het gebouw Hoogstraat 50.
Goedkeuring onderhandse verkoop van het gebouw Hoogstraat 50, mits de
minimum inzetprijs van 400.000 €.

45.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure Open
Aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2017-OO-OD-217
betreffende wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk.

46.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr.
2017-OO-OD-230 inzake de opdracht "Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan,
Brusselsesteenweg en Kruisbaan".

47.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de
Open Aanbesteding, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met
nr. 2017-OO-OD-2010 inzake de opdracht “Herinrichting dorpsplein Hombeek”.
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48.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen Open Offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2017-OO-GEB-215 voor de opdracht het
"Het Nieuwe Werken - Technieken (databekabeling, elektriciteit, verlichting,
loodgieterij, brandveiligheid, HVAC)".

49.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure
van de Open Offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2017-OO-GEB-219 inzake de opdracht “Verhuis in het kader van ‘Het
Nieuwe Werken’ stad Mechelen”.

50.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen Open Offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2017-OO-GEB-216 voor de opdracht "Het
Nieuwe Werken - Licht als een dienst".

51.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Goedkeuring bestek “Request for proposal – Unified
Communication & Collaboration (UC&C) diensten voor stad Mechelen” en
gunningsleidraad van de opdracht “Aankoop van diensten voor modernisering van
telefonie voor de stad Mechelen en Sociaal Huis - Fase 1”.

52.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure
van de Open Offerteaanvraag, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2017-OO-222 inzake de opdracht “Leveren van sanitaire
dispenservullingen en leveren en plaatsen van sanitaire dispensers”.

53.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure
van de Open Offerteaanvraag, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2017-OO-ICT-225 inzake de opdracht “Huur van milieuvriendelijke
kopieerapparaten met omniumonderhoudscontract”.

54.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure
van de Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking, aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2017-OO-MARCOM-214 inzake de
opdracht "Drukken van Nieuwe Maan edities 63-80".

55.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure
“openbare procedure gegund op basis van gunningscriteria” aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek “TGG-2017-006” inzake “het takelen, stallen en bewaren van
voertuigen” ten voordele van de lokale politie, de Stad Mechelen en de gemeente
Willebroek.

56.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure
van de open aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek
met nr. 2017-OO-GEB-226 voor de opdracht “Renovatie kantoorgebouw Kan. De
Deckerstraat 37 tot kinder- en tienerwerking”.
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