STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 21 oktober 2014
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de
nieuwe fietsweg, deel uitmakend van de fietsostrade Antwerpen - Mechelen, vanaf
station Nekkerspoel tot grens met Sint-Katelijne-Waver (Duivenstraat).

2.

POLITIE-FINANCIËN. Kennisname besluit van de provinciegouverneur van 22 september
2014 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2013 van de lokale politie, in het
kader van het federaal toezicht.

3.

POLITIE-FINANCIËN. Goedkeuring begrotingswijzigingen nr. 2/2014 - gewone dienst en nr. 12/2014 - buitengewone dienst.

4.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname besluit van de provinciegouverneur van 15
september 2014 met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 2013 van de
stad.

5.

FINANCIËN-TOEZICHT.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van de OCMW-vereniging Dodoens.
Kennisname budget 2014 van de OCMW-vereniging Dodoens.

6.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename rekening 2013 van Kinderdagverblijf
Happy Faces, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van Scholengroep 5,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

8.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename rekening 2013 van vzw
Dierenbescherming Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

9.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Goedkeuring uitkoop van Electrabel
uit Iverlek door middel van kapitaalsvermindering en overname aandelen A2.

10.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Goedkeuring statutenwijziging.

11.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2014 voor het
verlenen van het recht op toegang in het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te
stellen.

12.

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

13.

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

14.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 (artikel 2) inzake benoeming
leden college van commissarissen.
Aanstelling commissaris.
Aanstelling commissaris.
Aanstelling deskundige raad van bestuur.

CENTRALE AANKOOP. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-CA-721
inzake de opdracht "Afsluiten van hospitalisatieverzekering voor het personeel van de
stad en Sociaal Huis Mechelen".
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15.

TOERISME. Goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse Kunststeden en Tourist Info
for Young People vzw (USE-IT).

16.

ECONOMIE. Opheffing gemeenteraadsbesluit van 29 april 2014 houdende de
vernieuwing van een convenant voor de uitbating van een vestiging kansspelen klasse
II.

17.

KINDEROPVANG.
1)
2)

Goedkeuring basismodel huishoudelijk reglement voor de kinderopvanginitiatieven
georganiseerd door de stad Mechelen met als bijlagen de specifieke regeling voor
de 5 kinderopvanglocaties.
Goedkeuring model schriftelijke overeenkomst voor gebruik van de kinderopvang
georganiseerd door de stad Mechelen van toepassing vanaf 1 januari 2015.

18.

MOBILITEIT. Voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan Mechelen.

19.

CONTRACTEN. Goedkeuring contract met de NV Liftforce inzake het onderhoud van een
heftafel/lift in de academie voor beeldende kunsten.

20.

INFORMATICA.
1)
2)

21.

BRANDWEER-PERSONEEL. Aanpassing reglementen aan de 38-urenwerking.
1)
2)
3)
4)

22.

Goedkeuring kaderovereenkomst met het Vlaamse gewest inzake de wederzijdse
ter beschikkingstelling van glasvezelinfrastructuur.
Goedkeuring addendum 1 bij deze kaderovereenkomst met het oog op de
gezamenlijke realisatie van glasvezelbekabeling naar aanleiding van de werken
aan het Stationsproject.
Administratief statuut brandweerpersoneel.
Geldelijk statuut brandweerpersoneel.
Huishoudelijk reglement brandweer.
Organiek reglement brandweer.

BRANDWEER-PERSONEEL. Openverklaring functie van kapitein-commandant.
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