STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 17 december
2013
om 18.30u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening uitgevaardigd bij
hoogdringendheid op 8 november 2013 coor de burgemeester inzake instelling van een
restrictieperimeter n.a.v. de voetbalwedstrijd YRKV Mechelen – KRC Genk van
04/12/2013.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening tot instelling van een
restrictieperimeter bij de voetbalwedstrijd YRKV Mechelen – RSC Anderlecht op 19
januari 2014.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot
parkeerreglementering in Mechelseweg, tussen Zennebrug en kruispunt met
Hombekerkouter.

4.

POLITIE. Principiële goedkeuring van de beleidsnota ‘Vrijwillige fusie politiezone
Mechelen – Willebroek’ opgemaakt door de burgemeesters van Mechelen en Willebroek.

5.

POLITIE-FINANCIËN. Goedkeuring van de begroting 2014 van de lokale politie.

6.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Kennisname budgetwijziging
nr. 2 (exploitatie).

7.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
1)
2)

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)
2)

9.

Goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019.
Aktename budget 2014.
Goedkeuring meerjarenplanning 2014 - 2019 van de kerkfabriek Rooms Katholieke
erediensten.
Aktename van de budgetten 2014 van de kerkfabriek Rooms Katholieke
erediensten.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)
2)

Aktename verslag overlegvergadering 24 oktober 2013 tussen de Stad Mechelen,
gemeenten Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver en de verschillende besturen van
de eredienst.
Goedkeuring nieuwe afsprakennota tussen de verschillende besturen van de
eredienst, de stad Mechelen en de gemeenten Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver.

10.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring toekennen doorgeeflening aan
kerkfabriek Sint-Libertus.

11.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

12.

Goedkeuring beheersovereenkomst 2014-2019 tussen de stad Mechelen en het
AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring statutenwijziging van het AGB Energiepunt Mechelen.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt
Mechelen.
Goedkeuring budget 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.
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13.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019, van AGB Sport Actief Mechelen.
Goedkeuring budget 2014, van AGB Sport Actief Mechelen.

14.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Beslissing tot ontbinding en stopzetting van AGB
Exploitatie en AGB Patrimonium.

15.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2012
betreffende het belastingreglement op het ophalen van huishoudelijk- en PMD-afval met
ingang van 1 januari 2014.

16.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het belastingreglement op de inzameling, het
herbruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen met ingang van 1 januari 2014 en voor
een termijn eindigend op 31 december 2019.

17.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het belastingreglement op het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met ingang van 1
januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

18.

FINANCIËN-TOELAGEREGLEMENTEN. Invoering van het toelagereglement houdende de
toekenning van een toelage betreffende de belasting op het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen aan verscheidene categoriën van sociaal kwetsbare
personen met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Verlenen van een machtiging aan Ivarem om de volgende
contant- en kohierbelastingen betreffende de inzameling van huishoudelijk afval te
innen.
1)
2)

De kohierbelasting op de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
De contantbelasting op de inzameling, hergebruik, recyclage, de nuttige
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

20.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het bestaand retributiereglement op
feestmateriaal, met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.

21.

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

22.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement "opcentiemen op de onroerende voorheffing".

23.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op
woningen/gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt,
verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, met ingang van 1 januari 2014 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.

24.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging belastingreglement "op bedrijfsgebouwen/ruimten
die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd", met ingang van 1
januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

25.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het retributiereglement betreffende de
sponsoring van stedelijke zitbanken met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.

26.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het retributiereglement op sportkampen met
ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
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27.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Hernieuwing van volgende belastingreglementen met
ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
1)
2)
3)

Belastingsreglement op verlaten voertuigen.
Belastingsreglement op het wegvoeren naar en het bewaren in of op een
stadseigendom van gevonden fietsen, motor- of bromfietsen en omvangrijke
goederen op de openbare weg geplaatst of achtergelaten.
Belastingreglement op het bewaren van de door de politie in beslag genomen
voertuigen.

28.

REGIE STADSVERNIEUWING. Goedkeuring budgetwijziging 3/2013 van Regie voor
Stadsvernieuwing.

29.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname van het besluit van de provinciegouverneur van 4
november 2013 met betrekking tot de goedkeuring van de rekening 2012.

30.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname interne kredietaanpassing (IKA) nr. I-11 en I-03 over
het dienstjaar 2013.

31.

FINANCIËN-BUDGET. Goedkeuring budgetwijziging nr. 3 & 13 over het dienstjaar 2013.

32.

FINANCIËN-BUDGET. Goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019.

33.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budget 2014.

34.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename van de jaarrekening 2012 van VZW
Levanto, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

35.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2012 van VZW M.O.O.J.,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

36.

BRANDWEER. Aanpassing brandweerstatuten en reglementen volgens de 48urenwerking.

37.

VEILIGHEID. Goedkeuring Algemeen Nood- en Interventieplan van de stad Mechelen.

38.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen
de stad met Natuur- en Landschapszorg vzw voor het uitvoeren van huishoudelijke
energiescans.

39.

ERFGOED. Goedkeuring reglement ondersteuning voor de indeling en het toekennen
van een werkingssubsidie aan musea, culturele archiefinstellingen en
erfgoedbibliotheken op lokaal niveau.

40.

ARCHIEF. Goedkeuring van het Leeszaalreglement van het stadsarchief.

41.

SPORT. Goedkeuring stedelijke sportsubsidiereglementen voor de Mechelse
sportverenigingen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake de erkenning als ‘erkende
sportvereniging in Mechelen’ (opheffing gemeenteraadsbesluit 15/12/2009).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake de algemene basissubsidie
(opheffing gemeenteraadsbesluit 26/10/2010).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking
(opheffing gemeenteraadsbesluit 26/10/2010).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake subsidie voor verbeteringswerken
sportinfrastructuur (opheffing gemeenteraadsbesluit 26/10/2010).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake subsidie voor opleidingen
(opheffing gemeenteraadsbesluit 16/12/2008).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen
(opheffing gemeenteraadsbesluit 26/10/2010).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake subsidie voor onderhoud en
verbetering van sportgrasvelden (opheffing gemeenteraadsbesluit 6/12/2011).
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake de Mechelse sportevenementen
(opheffing gemeenteraadsbesluit 26/10/2010).
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42.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van het bestek tot inhuurgeving van de Nekkerhal aan
een extern exploitant, met het oog op exploitatie als evenementenhal.

43.

REGIE STADSVERNIEUWING. Onderhandse aankoop van Hof van Cortenbach,
Korenmarkt 27-29.

44.

RUIMTELIJKE ORDENING. Verlening van een exclusiviteit aan de intergemeentelijke
vereniging IGEMO, in toepassing van artikel 4.3 van de statuten, voor opmaak van
RUP's en BPA's.

45.

RUIMTELIJKE ORDENING. Vaststelling gunningswijze en lastvoorwaarden inzake de
overeenkomst met IGEMO houdende de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
voor de stad Mechelen.

46.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van wijze van gunnen volgens de procedure van open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in bestek 2013-DEPSI-UITV587 voor de opdracht "Wijkonderhoud - stad Mechelen".

47.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de
open aanbesteding en dit aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek
met nr 2013/589 opgemaakt voor de heraanleg van de Bruul, tussen Grote Markt en
Vijfhoek.
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