STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 16 december
2014
om 18.30u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)
3)

Aktename einde van het mandaat van de heer Frank Nobels als schepen van de
stad Mechelen, op 31 december 2014.
Aktename brief van 24 november 2014 van de heer Kristof Calvo, aangeduid op de
gezamenlijk akte van voordracht als opvolger per 1 januari 2015, waarin hij
verzaakt aan het ambt van schepen.
Aanstelling en eedaflegging van een schepen , in toepassing van artikel 50 §1 van
het gemeentedecreet, in opvolging van de heer Frank Nobels, met ingang van 1
januari 2015.

2.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. Aktename
budgetwijziging 2/2014 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

3.

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

Goedkeuring van het meerjarenplan 2014–2019 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
Kennisname van het budget 2015 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Mechelen.

4.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2015 van de Protestantse kerk
Mechelen-Noord.

5.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Kerkfabrieken Rooms Katholieke erediensten.
1)
2)
3)

6.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)
3)

7.

Goedkeuring meerjarenplan 2014–2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen
Actief in Cultuur.
Goedkeuring budget 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in
Cultuur.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)
3)

8.

Goedkeuren meerjarenplan 2014-2019.
Aktename budgetwijziging 2014.
Aktename budget 2015.

Goedkeuring meerjarenplan 2014–2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport
Actief Mechelen, met inbegrip van de aanleg van de bestemde gelden.
Goedkeuring budgetwijziging 2/2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport
Actief Mechelen.
Goedkeuring budget 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring meerjarenplanning 2014 – 2019 AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring budgetwijziging 2014 AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring budget 2015 van AGB Energiepunt Mechelen.

9.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Advisering begroting 2015 van de vzw
Kinder- en Tienerwerking Mechelen.

10.

POLITIE-FINANCIËN. Vaststelling gemeentelijke dotatie 2015 aan de PZ MechelenWillebroek.
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11.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing bestaand reglement voor geleide wandelingen,
laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

12.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op de afgifte van
administratieve stukken, laatst goedgekeurd in de zitting van 2 september 2014.

13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging belastingreglement op gebouwen en/of woningen
die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of
leegstaand, laatst goedgekeurd in de zitting van 17 december 2013 .

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging belastingreglement 'op bedrijfsgebouwen op
bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd',
laatst goedgekeurd in zitting van 24 juni 2014.

15.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement ' aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting'.

16.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' betreffende het
aanslagjaar 2015.

17.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering reglement ' indirecte belasting op het ontbreken
van parkeerplaatsen', met ingang van twee weken na publicatie van de
stedenbouwkundige verordening, vastgesteld in de gemeenteraad in zitting van 25
november 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

18.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op de inzameling,
hergebruik, recyclage, de nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, laatst goedgekeurd in de zitting van
17 december 2013.

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Opheffing van het retributiereglement Torenbezoek, met
ingang van 1 januari 2015.

20.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing reglement "algemene gemeentebelasting",
laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

21.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing toelagereglement sociaal kwetsbare personen,
laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

22.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van een vrijstelling betreffende éénmanszaken in
het belastingreglement op bedrijfsruimten vanaf aanslagjaar 2017.

23.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op het huis-aan-huis
en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde
producten, laatst goedgekeurd in de zitting van 26 maart 2013.

24.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het reglement "Belasting op tweede
verblijven", met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019, laatst goedgekeurd in zitting van 26 maart 2013.

25.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering, van 1 januari 2015 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2019, van het retributiereglement “op het ter beschikking
stellen van een ruimte op de shopping shuttle”.

26.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Opheffing van het retributiereglement voor het leveren van
sommige brandweerprestaties, met ingang van 1 januari 2015.

27.

FINANCIËN-BUDGET. Goedkeuring meerjarenplanwijziging nr. 4 over dienstjaren 2014 2019.

28.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing nr. 4 over dienstjaar 2014.

29.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 4 over dienstjaar 2014.
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30.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budget over dienstjaar 2015.

31.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring van de aangepaste statuten van het
AGB Mechelen Actief in Cultuur.

32.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. 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.

33.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst tussen
de stad en AGB MAC, als bijlage bij de bestaande beheersovereenkomst.

34.

MUSEA. Overdracht collectie Stedelijke Musea Mechelen naar AGB MAC.

35.

BESTUUR. Aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger in de raad van bestuur van
AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) ter vervanging van Loïc Verstraeten.

36.

BESTUUR. Voordracht van een bijkomend lid van de algemene vergadering en als
bijkomend lid van de raad van bestuur en voordracht als voorzitter van de vzw Festival
van Vlaanderen Mechelen ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang op 1
januari 2015.

37.

BESTUUR. Voordracht van een werkend lid van de algemene vergadering en lid van de
raad van bestuur van de vzw Speelgoedmuseum Mechelen, ter vervanging van de heer
Frank Nobels, met ingang op 1 januari 2015.

38.

BESTUUR. Aanduiding van een afgevaardigde van de stad in de algemene vergadering
van de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap (OVSG) ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang op 1
januari 2015.

39.

BESTUUR. Voordracht van een lid van de algemene vergadering en van de raad van
bestuur van de vzw Torens aan de Dijle, ter vervanging van de heer Frank Nobels, met
ingang op 1 januari 2015.

40.

BESTUUR. Voordracht van een lid van de raad van bestuur van de vzw Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang op 1
januari 2015.

41.

BESTUUR. Voordracht van een bijkomend lid van de algemene vergadering en als
bijkomend lid van de raad van bestuur en voordracht als voorzitter van de vzw
Figurentheater De Maan ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang op 1
januari 2015.

42.

BESTUUR. Voordracht van een lid van de algemene vergadering van Brouwgebouw
Lamot vzw ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang op 1 januari 2015.

43.

BESTUUR. Voordracht van een nieuw lid van de algemene vergadering en raad van
bestuur Toerisme Provincie Antwerpen vzw ter vervanging van de heer Frank Nobels,
met ingang op 1 januari 2015.

44.

BESTUUR. Voordracht van een nieuw lid van de algemene vergadering en raad van
bestuur van Toerisme Rupelstreek vzw ter vervanging van de heer Frank Nobels, met
ingang op 1 januari 2015.

45.

BESTUUR. Voordracht van een nieuw lid van de algemene vergadering van Toerisme
Scheldeland vzw ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang op 1 januari
2015.

46.

BESTUUR. Voordracht van een nieuw lid van de algemene vergadering en raad van
bestuur Vlaamse kunststeden vzw ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang
op 1 januari 2015.
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47.

BESTUUR. Voordracht van een nieuw lid van de algemene vergadering en raad van
bestuur van VVV Mechelen vzw ter vervanging van de heer Frank Nobels, met ingang
op 1 januari 2015.

48.

BESTUUR. Vervanging van de heer Frank Nobels als vertegenwoordiger voor de
stuurgroep O.O.M. Niet-Leerplichtonderwijs, met ingang van 1 januari 2015.

49.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Bekrachtiging aanduiding van een nieuwe voorzitter
van de commissie samenleving, met ingang van 1 januari 2015.

50.

POLITIEVERORDENINGEN. Goedkeuring gecoördineerde versie Algemene Bestuurlijke
Politieverordening (ABP), in het kader van de oprichting van de politiezone MechelenWillebroek, onder de benaming Gemeenschappelijke Algemene Bestuurlijke
Politieverordening (MEWI), met inwerkingtreding op 1.1.2015.

51.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening door de burgemeester bij
hoogdringendheid uitgevaardigd op 2 december 2014 inzake openbare, orde, rust en
veiligheid naar aanleiding van Mechelen Houdt Je Warm 2014, om tijdens de periode
van 10 december tot en met 23 december 2014 de geplaatste tent op de Grote Markt
aan het openbaar domein te onttrekken.

52.

POLITIE - AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bestek dalop 2013-tekstkar inzake leveringen van drie
tekstkarren ten voordele van de lokale politie.

53.

ECONOMIE. Beslissing tot niet verlenen convenant voor de uitbating van een vestiging
van een kansspelinrichting klasse II.

54.

KUNSTONDERWIJS. Vaststelling aanwending en verdeling van het lestijdenpakket in de
Beiaardschool over de verschillende ambten en vakken voor het schooljaar 2014-2015.

55.

KUNSTONDERWIJS. Vaststelling aanwending en verdeling van het lestijdenpakket in het
Conservatorium over de verschillende ambten en vakken voor het schooljaar 20142015.

56.

KUNSTONDERWIJS. Vaststelling aanwending en verdeling van het lestijdenpakket in de
Academie voor Beeldende Kunsten over de verschillende ambten en vakken voor het
schooljaar 2014-2015.

57.

KUNSTONDERWIJS. Wijziging samenstelling van het overleg stad/onderwijsvakbonden
(kunstonderwijs) met ingang van 1 januari 2015.

58.

ERFGOED. Goedkeuring convenant 2015-2019 tussen de stad Mechelen en het
Speelgoedmuseum vzw.

59.

SAMENLEVING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) en stadsbestuur Mechelen
met betrekking tot het Meldpunt Discriminatie in stad Mechelen voor de periode 1
januari 2015 tot en met 31 december 2015.

60.

LEEFMILIEU.
1)
2)

Kennisname beëindiging in der minne van de huidige samenwerkingsovereenkomst
tussen Stad Mechelen en de VZW Kringloopateljee, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23.11.2000.
Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen, de
intergemeentelijke vereniging Ivarem en het kringloopcentrum De Kringwinkel
Mechelen, met ingang van 1 januari 2015.

61.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring tot gedeeltelijke afschaffing en
verlegging van buurtweg n° 40 nabij Juniorslaan te Leest.

62.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling van het rooilijnplan van de verkaveling
Jubellaan, opgemaakt door studiebureau Intop Landmeters.
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63.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de beperkte
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2013-MZ-596
inzake de restauratie van het monumentale Egidius Franciscus Van Petegehemorgel van
de Sint-Katelijnekerk.

64.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van het lastenboek voor het in concessie geven van de
aula, het funerarium, de kantoren en een klein deel van de buitenruimte aan het
funerarium gelegen aan de Ziekebeemdenstraat te Mechelen.

65.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst houdende het verlenen door de stad
Mechelen aan het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur van een
erfpachtrecht op “’t Schipke” en een gedeelte van het museum “Hof van Busleyden”,
Frederik de Merodestraat 63 en 65-67 te Mechelen.

66.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verbeterende notariële akte inzake de aankoop door
de stad van onroerende goederen gelegen aan de Winketkaai 21/25.
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