STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 24 juni 2014
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIE. Vaststelling aantal leden van de nieuwe politieraad Mechelen-Willebroek.

2.

POLITIE. Verkiezing leden stad Mechelen voor de nieuwe politieraad van de politiezone
Mechelen-Willebroek.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van Parkpop
2014.

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van Maanrock
2014.

5.

POLITIE. Verlening van positief advies inzake de plaatsing van bijkomende
camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement
Maanrock 2014.

6.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)

2)

Goedkeuring bijzondere politieverordening inzake de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Bekrachtiging Protocolakkoord voor de overtredingen betreffende het stilstaan en
het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

7.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering in de Kruiskensstraat en Warmoesstraat, straten gelegen
in een volledig nieuw aangelegde verkaveling tussen Boerenkrijgstraat en
Papenhofstraat, voor de invoering van een woonerf.

8.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van aanvullend reglementen met betrekking tot
de verkeersreglementering in de volgende straten na de heraanleg van de wegenis
rondom Clarenhof:
1)
2)
3)
4)
5)

Blaasbalgstraat.
Huidevettersstraat.
Leermarkt.
Meysbrug.
Muntstraat.

9.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering parkeerzone E1 omgeving Leermarkt - Rik
Woutersstraat.

10.

POLITIE-ICT. Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek CD-MP-OO-40 inzake
de levering van T.E.T.R.A. radio-eindapparatuur en de levering van bijhorende diensten
ten voordele van de lokale politie.

11.

POLITIE-PERSONEEL. Openverklaring van 4 betrekkingen van inspecteur interventie
binnen het operationeel kader in het kader van de derde mobiliteitscyclus 2014:

12.

POLITIE-FINANCIËN. Vaststelling rekening 2013 van de lokale politie.

13.

POLITIE-FINANCIËN. Vaststelling begrotingswijziging nr. 1/2014 - gewone dienst - en
nr. 11/2014 - buitengewone dienst - van de lokale politie.
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14.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Goedkeuring overeenkomst
tussen de stad Mechelen en het OCMW Mechelen met betrekking tot de bestemming
saldo op de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossing.

15.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Aktename jaarrekening 2013
van het OCMW.

16.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019 van het OCMW.
Kennisname budgetwijziging 1/2014 van het OCMW.

17.

REGIE GRONDBELEID. Vaststelling Staat van Ontvangsten en Uitgaven 2013 en
Jaarrekening 2013 van de regie grondbeleid.

18.

REGIE STADSVERNIEUWING. Vaststelling jaarrekening 2013 en staat van ontvangsten
en uitgaven over het dienstjaar 2013 van de regie stadsvernieuwing.

19.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling jaarrekening 2013 van de stad.

20.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. I-01 dienstjaar
2014.

21.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging en meerjarenplanwijziging nr. 2 van
dienstjaar 2014.

22.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename rekening 2013 van kerkfabriek HH
Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar).

23.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budgetwijziging 2014 Protestantse
kerk Mechelen Zuid.

24.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van VZW Centrum
voor Basiseducatie Open School, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

25.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van VZW
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

26.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename rekening 2013 van VZW De Lage
Drempel, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

27.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van VZW Werkgroep
Integratie Vluchtelingen, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

28.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2013 van vzw Oprit W, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
Aktename financieel jaarverslag 2013 van vzw Oprit W.

29.

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

30.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van VZW Mechelse
Feesten, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

31.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2014 van vzw mmMechelen
Feest, betreffende de toekenning van een stadstoelage.

32.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van VZW Sociaal
Centrum-Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.
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33.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van VZW
Brouwgebouw Lamot, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

34.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging AGB SAM.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2014 AGB SAM.

35.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring gewijzigd belastingreglement 'op
bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt,
leegstaand of verwaarloosd', met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.

36.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing belastingreglement op de afgifte van
administratieve stukken, met betrekking tot de afgifte van slachtvergunningen.

37.

OMBUDSMAN. Aktename jaarverslag 2013 van de ombudsman.

38.

DUURZAME ONTWIKKELING. Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 28 januari
2004 houdende de uitbreiding van de overeenkomst tussen de intercommunale IGEMO
en de stad Mechelen betreffende een samenwerking met betrekking tot het
toelagereglement afvalpreventie.

39.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad en CBE Open School vzw voor de periode 01-09-2014 tot en met 31-08-2015.

40.

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

41.

KINDEROPVANG. Goedkeuring toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang
voor baby's en peuters van toepassing vanaf 1 april 2014 tot en met 31 december
2018.

42.

WIJK-EN DORPSZAKEN.
1)
2)

43.

SPORT.
1)
2)

44.

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende het
stedelijk reglement inzake onderhoud en verbetering van sportgrasvelden.
Goedkeuring stedelijk reglement inzake subsidie voor onderhoud en verbetering
van sportgrasvelden.

SPORT.
1)
2)
3)

45.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2012 houdende goedkeuring
huishoudelijke reglementen van wijk- en dorpszaken.
Goedkeuring nieuwe huishoudelijke reglementen :
1. wijkhuis Mechelen-Zuid;
2. wijkhuis Arsenaal;
3. wijkhuis Nekkerspoel;
4. wijkhuis Battel;
5. dorpshuis Walem;
6. dorpshuis Muizen;
7. dorpshuis Leest;
8. dorpshuis Heffen;
9. ontmoetingscentrum De Kettinghe.

Goedkeuring jaarrekening en balans 2013 van de interlokale vereniging
"Sportregio Dijle-Nete".
Uittreden van de stad Mechelen uit de Interlokale vereniging "Sportregio DijleNete" vanaf 01.01.2015, met de ontbinding van de ILV Sportregio Dijle-Nete tot
gevolg.
Goedkeuring eenmalige vermindering van de toelage van de stad Mechelen aan de
Sportregio Dijle-Nete in 2014.

VEILIGHEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst noodplanning tussen Mechelen
en Lier.
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46.

PREVENTIE. Goedkeuring van het strategisch veiligheids- en preventieplan voor de
tweede helft 2013.

47.

MOBILITEIT. Goedkeuring participatietraject verbreden en verdiepen mobiliteitsplan.

48.

MOBILITEIT.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 3 september 2013 houdende goedkeuring
aangepast reglement verlenen vergunning voor autoluwe binnenstad.
Goedkeuring aangepast reglement 'Verlenen vergunning voor autoluwe
binnenstad'.

49.

BESTUUR. Antwoord op verzoekschrift van 24 april 2014, ingediend door P. Boogaerts
betreffende het woonontwikkelingsgebied RUP Spreeuwenhoek.

50.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling van het rooilijnplan van de verkaveling
Europalaan (Elisabeth Desoleilstraat, Jeanne Hellemansstraat, Martha Somersstraat)
opgemaakt door studiebureel Hevec.

51.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling van het rooilijnplan van de wijk Oud
Oefenplein, opgemaakt door het studiebureau Groep Infrabo NV.

52.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO 2013-2018.

53.

RUIMTELIJKE ORDENING. Uitpraak aanvraag Planologisch Attest T.C. Wingfield.

54.

OPENBARE WERKEN. Goedkeuring stadsaandeel in het bestek voor het uitvoeren van
wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Oud-oefenplein.

55.

OPENBARE WERKEN.
1)
2)

Aktename afzien van de bouw en exploitatie van de parking Speecqvest door de
firma Van Laere.
Opstarten nieuwe procedure tot het bouwen en uitbaten van een ondergrondse
parking op de Speecqvest, aan de voorwaarden van het bestek 2014-DEPSI-677.

56.

AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-CA-673
inzake de opdracht “Leveren dranken en onderhoudscontract tapinstallaties”

57.

AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-CA-674
inzake de opdracht “Leveren van fruitsappen en wijnen geproduceerd volgens de
principes van Fair Trade”.

58.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring toewijzing van de huurovereenkomst
evenementencomplex de Nekkerhal aan Artexis Group nv.

59.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ruilovereenkomst met betrekking tot een deel van de
stadsgronden gelegen aan de Jubellaan, met de eigendommen gelegen Grote
Nieuwedijkstraat 54/Kalverenstraat.

60.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring opstart van een proeftuin in nieuw reglement
"flexibel werken" voor de medewerkers van het cultureel centrum, de bibliotheek, de
begraafplaatsen en de gemeenschapswachten.
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