STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 1 september 2015
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid voor de onttrekking van de tuin van het ondernemershuis aan het openbaar
domein, naar aanleiding van een manifestatie op 5 september 2015.

2.

POLITIE-FINANCIËN. Aktename brief 18 mei 2015 dienst Toezicht Lokale Politie Federale Diensten van de Gouverneur - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
houdende goedkeuring van de jaarrekening 2014 van de lokale politie Mechelen door de
Gouverneur, bij besluit van 18 mei 2015.

3.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename jaarrekening 2014 van de kerkfabriek
De Goede Herder.

4.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename jaarrekening 2014 van de kerkfabriek
Sint-Augustinus.

5.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename jaarrekening 2014 van de kerkfabriek
HH Engelbertus en Bernardus.

6.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename decreet tot profaanverklaring van de
kerk Sint-Gummarus.

7.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename ministerieel besluit houdende de
erkenning van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente
Emmanuel' te Haacht.

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de kerkfabriek
Sint-Pieter.

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de kerkfabriek
Emmaüs.

10.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de kerkfabriek
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

11.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de kerkfabriek
Lieve Vrouw.

12.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de kerkfabriek
Catharina.

13.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

14.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 van CGG De Pont,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

15.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 van vzw ROJM,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

16.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM. Vervanging van een deskundige in
Ivarem - voordracht kandidaat.

17.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring gebruiksreglement AGB MAC voor terbeschikkingstelling van zalen met
verplichte afname van dranken.
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18.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2015 aan AGB MAC
voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB
MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college om de
prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

19.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2015 voor het
verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te
stellen.

20.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
1)
2)

Goedkeuring waarderingsregels van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.
Goedkeuring jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.

21.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring voorstel van statutenwijziging zoals voorgesteld door de raad van bestuur
van 27 juli 2015.

22.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Goedkeuring statutenwijziging Mechelen Morgen cvba.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Mechelen Morgen cvba en stad
Mechelen.
Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst tussen Mechelen Morgen en stad
Mechelen.
Aanduiding lid van de algemene vergadering van cvba Mechelen Morgen, ter
vervanging.
Voordracht lid van de raad van bestuur van cvba Mechelen Morgen, ter
vervanging.
Voordracht lid van de raad van bestuur van cvba Mechelen Morgen, ter
vervanging.

23.

BESTUUR. Toevoeging lid aan het plaatselijk auditcomité, in het kader van het
uitwerken van een systeem van interne controle.

24.

BESTUUR. Vervanging van een volmachtdrager om alle vergaderingen van Ethias
Gemeen Recht bij te wonen tijdens deze bestuursperiode.

25.

BESTUUR. Aktename aanpassing samenstelling van de Handelsadviesraad, waarbij
Katleen Den Roover zetelt als voorzitter, vanuit haar bevoegdheid van schepen van
economie.

26.

BESTUUR. Aanduiding van schepen Katleen Den Roover als afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen van de nv Bedrijvencentrum Mechelen-Zuid, tijdens deze
legislatuur.

27.

BESTUUR. Aanduiding van schepen Katleen Den Roover als effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw
Bedrijven Mechelen-Zuid.

28.

BESTUUR. Voordracht schepen Katleen Den Roover als afgevaardigde van de stad
Mechelen in de Raad van Bestuur van de vzw Industrie Mechelen Noord, tijdens deze
legislatuur.

29.

BESTUUR. Voordracht schepen Katleen Den Roover als kandidaat-bestuurder voor de
raad van bestuur van de vzw Lascentrum, tijdens deze legislatuur.

30.

BESTUUR. Aktename lidmaatschap van schepen Katleen Den Roover in de
adviescommissie van de vzw Mest, als schepen van economie.
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31.

DUURZAME ONTWIKKELING. Aktename eindrapport omtrent de overeenkomst '
Duurzame stad 2014' in het kader van het Federaal Grootstedenbeleid.

32.

CULTUUR.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 2 september 2014 betreffende goedkeuring
aangepast reglement ' toelagen voor Gemeenschapsvormende projecten'.
Goedkeuring aangepast reglement 'Toelagen aan culturele projecten'.

33.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van de naam Benoît Ballonstraat voor
de laterale weg langsheen de N15 te Mechelen.

34.

RUIMTELIJKE ORDENING. goedkeuring definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan - Project Depot Rato.

35.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door de dienst openbaar
domein opgemaakte bestek 2015-DEPSI-OD-866 voor het uitvoeren van
onderhoudswerken aan diverse straten.

36.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015-DEPSI-OD874 inzake het uitvoeren van onderhoudswerken aan kasseien in verschillende straten
in het centrum.

37.

CONTRACTEN. Goedkeuring onderhoudscontract van Cooltech inzake de koelkamer van
de dienst begraafplaatsen.

38.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van de open
aanbesteding, aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek met
nr. 2015-DEPSI-GEB-853 inzake de opdracht " 't Arsenaal - vernieuwen Leiendak".

39.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring addendum aan de verkoop-/ aankoopbelofte van
19.01.2015 betreffende de Alstomsite te Mechelen/Muizen.

40.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring nieuwe gebruiksovereenkomst tussen de stad en vzw
De Nieuwe Weg voor het gebruik van de benedenverdieping van de Remise in de
Bruulsite.

41.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de verkoop uit de hand aan de Regie der
Gebouwen van een strook stadsgrond gelegen nabij de
Liersesteenweg/Caputsteenstraat te Mechelen.

42.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop uit hand tegen de consoorten Min van het
pand Ziekeliedenstraat 1 te Mechelen.

43.

VASTGOEDBELEID.
1)

2)
3)

Goedkeuring overeenkomst houdende Verkoop/ Aankoopbelofte tussen de stad en
CAW inzake de verkoop van het voormalig moederhuis, gelegen Maurits
Sabbestraat 119, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als administratief
gebouw, 2de afdeling, sectie B, perceelnummer 487/T/4.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en CAW inzake de
uitbouw van het voormalig moederhuis tot een volwaardige sociale site.
Goedkeuring toekennen van een eenmalige subsidie voor het oprichten van een
sociale site aan het Oud Moederhuis.

44.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop van de woning Diepestraat 12 te Hombeek.

45.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring toewijzingsreglement, basisakte, wijze van verkoop en
verkoopprijzen met betrekking tot het project "Gulden Ram", Sint-Katelijnestraat te
Mechelen.

Agenda publiek
1 september 2015

3

46.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de stad Mechelen
(opstalgever) en de bvba Ice Skating Center Mechelen (opstalhouder) met betrekking
tot:
1)
2)
3)

Het verlenen van een opstalrecht op een perceel grond gelegen nabij de
Spuibeekstraat/Nekkerspoel-Borcht te Mechelen.
Het ter beschikking stellen aan de opstalhouder van een investeringstoelage.
De minnelijke beëindiging van de erfpachtovereenkomst betreffende een
sportgebouw (“Omnihal”) met aanpalende grond gelegen aan de Dorpstraat te
Mechelen/Leest.
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