STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 15 december
2015
om 18.30u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

3.

Aktename brief van 17 november 2015 van de heer Loïc Verstraeten, waarbij hij
zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Loïc Verstraeten.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)
3)

4.

Aktename brief van 26 november 2015 waarbij de heer Christiaan Backx zijn
ontslag indient als voorzitter van de gemeenteraad.
Verkozen verklaring en aanstelling, in toepassing van artikel 8 §1 van het
gemeentedecreet, van een voorzitter van de gemeenteraad, in opvolging van de
heer Christiaan Backx.

Aktename einde van het mandaat van de heer Wim Jorissen als schepen van de
stad Mechelen, op 31 december 2014.
Aktename brief van 18 november 2015 van de heer Hamid Riffi, aangeduid op de
gezamenlijke akte van voordracht als opvolger per 1 januari 2016, waarbij hij
verzaakt aan het ambt van schepen.
Verkozen verklaring, aanstelling en eedaflegging van een schepen, in toepassing
van artikel 50 §1 van het gemeentedecreet, in opvolging van de heer Wim
Jorissen, met ingang van 1 januari 2016.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2019 van de OCMW-vereniging Audio.
Kennisname budget 2016 van de OCMW-vereniging Audio.

5.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. Kennisname
budget 2016 van de OCMW-vereniging Dodoens.

6.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
1)
2)
3)

7.

Kennisname budgetwijziging 2015/2.
Kennisname budget 2016.
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/4.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist,
Sint-Jan Evangelist, Onze - Lieve - Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina,
Lieve Vrouw en Emmaüs.
Aktename budgetwijziging 2015 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan
Evangelist, Onze - Lieve - Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw
en Emmaüs.
Aktename budget 2016 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist,
Onze - Lieve - Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en
Emmaüs.
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8.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
1)
2)
3)

9.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
1)
2)

10.

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019-4 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen, met inbegrip van de aanleg van de
bestemde gelden.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport
Actief Mechelen.
Goedkeuring budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/4 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in cultuur.
Goedkeuring budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in
cultuur.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 van AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring budgetwijziging 2015 AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring budget 2016 van AGB energiepunt Mechelen.

11.

FINANCIËN. Vaststelling gemeentelijke dotatie 2016 aan de politiezone MechelenWillebroek.

12.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling saneringsbijdrage afvalwater vanaf 1 januari 2016.

13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement "Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
(A.P.B.)", betreffende het aanslagjaar 2016.

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement " Opcentiemen op de onroerende voorheffing", betreffende het
aanslagjaar 2016.

15.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 8 over de dienstjaren
2014-2019.

16.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 4 over dienstjaar 2015.

17.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname van de interne kredietaanpassing nr. 4 over
dienstjaar 2015.

18.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budget over dienstjaar 2016.

19.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring toekenning van een aangepaste prijssubsidie voor het dienstjaar 2015 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.

20.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 aan AGB SAM
voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om
de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

21.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 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 van
burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te
stellen.

22.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring aanpassing tarieven gebruiksreglement AGB MAC.
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23.

BESTUUR. Aktename verantwoordingnota's dotatie 2014 ingediend door fracties van de
gemeenteraad.

24.

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

25.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 vzw 't Atelier,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

26.

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

27.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 KMDA vzw (Dierenpark
Planckendael), betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

28.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 Kunstencentrum nOna
(vzw Theater Teater), betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

29.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 van cvba Woonpunt
Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

30.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename rekening 2014 Muziekclub Kamikaze vzw,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

31.

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

32.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 vzw Tourist Info For
Young People, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

33.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 Regionaal Landschap
Rivierenland, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

34.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2016 van de vzw Jongerenwerk
Mechelen (J@M), betreffende de toekenning van een stadstoelage.

35.

BESTUUR. Beslissing om niet in te gaan op het verzoekschrift aan de gemeenteraad,
ingediend op 6 oktober 2015 door de heer Bogaerts e.a., om de methodiek complexe
projecten toe te passen voor screening en vergunning deelprojecten RUP
Spreeuwenhoek.

36.

BESTUUR. Aanvraag van de heer Wim Jorissen tot toekenning van de titel van
ereschepen, met ingang van 1 januari 2016.

37.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring wedstrijdreglement ‘Klimaatneutrale
buurten’.

38.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Thomas More project Designosource.

39.

ERFGOED. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen,
vertegenwoordigd door Musea & Erfgoed en stadsarchief en het Vlaams Instituut voor
Archivering, vertegenwoordigd door de vzw iMinds.

40.

ARCHIEF. Goedkeuring overeenkomst van bewaargeving van het archief van de familie
de Meester, Kasteel Ramsdonk.

41.

TOERISME. Goedkeuring convenant tussen de stad Mechelen en de vzw Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, inzake het dierenpark Planckendael, voor
de periode 2015-2019.

42.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst 2015-2016 betreffende de bemiddeling in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
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43.

PREVENTIE. Goedkeuring protocolakkoord en engagementdossier inzake de beheersing
van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme.

44.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
Fietsatelier Mechelen vzw inzake opstart fiets-o-theek.

45.

MOBILITEIT. Goedkeuring aangepast reglement autoluwe binnenstad.

46.

MOBILITEIT. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met Redevco Retail Belgium inzake
het gebruik van het pand Botermarkt 12 in het kader van het pilootproject ECOkoerier.

47.

GROENBEHEER. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015-NGO-913 inzake
inrichting niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen, Deel 2: modelgraftuin fase
2.

48.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2015-OO-UITV-933 inzake de opdracht raamcontract ruimingswerken - ophalen afvoeren en verwerking van slib, bodem en veegvuil, planning controle en datasysteem.

49.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure Open
Offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015-OO-937
inzake de opdracht "Opmaak van een masterplan voor de site Ragheno".

50.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure Open
Offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in bestek 2015-OO-940
inzake de opdracht “Raamovereenkomst voor de financiële- en juridische begeleiding
ter ondersteuning van stadsontwikkelingsprojecten”

51.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring rooilijn - innemingsplan - project
Durabric in de Lotelingstraat (verkaveling Spreeuwenhoek).

52.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad Mechelen tegen de instelling
voor openbaar nut Stichting Eugeen Edouard Bohets van een perceel grond gelegen
nabij de Lotelingstraat te Mechelen /Muizen.

53.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad Mechelen tegen de consoorten
Vervueren van twee percelen grond gelegen nabij de Lotelingstraat te
Mechelen/Muizen.

54.

VASTGOEDBELEID. Gedeeltelijke intrekking van het opstalrecht van AGB SAM op het
perceel stadsgrond gelegen aan de Jan Frans Van Geelstraat te Mechelen.

55.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Goedkeuring overeenkomst houdende minnelijke beëindiging tussen de stad en
het Gemeenschapsonderwijs van het bestaand gebruiksrecht betreffende de school
'De Bel'.
Goedkeuring overeenkomst houdende verlenen door de stad Mechelen aan het
Gemeenschapsonderwijs van een erfpachtrecht op een schoolgebouw met
aanhorigheden gelegen tussen de Jan Frans Van Geelstraat en de Peter
Benoitstraat.

56.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand aan mevrouw Sara Knaeps van
het appartement van de residentie 'Gulden Ram'.

57.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring addendum bij verkoop-aankoopbelofte van het Huis
van Lorreinen.

58.

KUNSTONDERWIJS. Vaststelling aanwending en verdeling van het lestijdenpakket in het
Academie voor Beeldende Kunsten, koninklijke Beiaardschool en Stedelijk
Conservatorium over de verschillende ambten en vakken voor het schooljaar 20152016.
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59.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

60.

Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling voor de personeelsleden van de stad.
Goedkeuring wijziging evaluatiereglement voor de personeelsleden van de stad.

PERSONEELSBELEID. Aanwending van de toegekende VIA-middelen voor de verhoging
van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers van de
VIA-diensten.
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