STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 24 maart 2015
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 2 maart 2015
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, tot instelling van een
restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV Mechelen Standard Luik op 7 maart 2015.

2.

POLITIE-FINANCIËN. Vaststelling jaarrekening 2014 en tevens eindrekening van de
bijzondere rekenplichtige van de politiezone Mechelen, ingevolge de oprichting van de
politiezone Mechelen-Willebroek.

3.

BESTUUR.
1)
2)

4.

Aktename opdracht college tot opstarten bezwaarprocedure in het kader van het
openbaar onderzoek Uplace-vestiging.
Aktename plan van aanpak herwaardering Mechelen-winkelstad, zoals besproken
in verenigde raadscommissie van 16 maart 2015.

BESTUUR.
1)
2)
3)

Evaluatie 'Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting - stad
Mechelen'.
Goedkeuring aangepast 'Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting stad Mechelen'.
Opheffing 'Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting - stad
Mechelen', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2009, na
goedkeuring van het aagepast reglement door de minster van wonen.

5.

BESTUUR. Aanduiding lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van
Schepenhuis Mechelen vzw, ter vervanging van de heer Frank Nobels.

6.

MONUMENTENZORG. Gewijzigde samenstelling 2013-2018 van de stedelijke commissie
voor monumentenzorg.

7.

PREVENTIE. Goedkeuring convenant Eergerelateerd geweld Mechelen.

8.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing retributiereglement 'ontmoetingscentrum De
Kettinghe, laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

9.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing retributiereglement 'Lokalen wijk - en
dorpshuizen, laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

10.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Garage Aerts.

11.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

12.

Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor het heraanleggen van de
Lotelingstraat.
Principiële goedkeuring van de zaak van de wegenis voor de heraanleg van de
Lotelingstraat (2015/0058), in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de verkaveling Leemputstraat ZN.
Principiële goedkeuring van de zaak van de wegenis voor de verkaveling
Leemputstraat ZN (2015V002), in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.
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13.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de verkaveling Brusselsesteenweg.
Principiële goedkeuring van de zaak van de wegenis voor de verkaveling
Brusselsesteenweg (2015 -V005), in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

14.

OPENBARE WERKEN. Kennisname collegebesluit van 13 maart 2015 houdende
aanstelling studiebureau en aannemer inzake verzakking van de riolering van de
Kruisbaan en de voorziening in de uitgaven, in toepassing van artikel 157 van het
gemeentedecreet.

15.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoopovereenkomst tegen de familie De Wit en Van
Dam inzake de aankoop door de stad van een hoeve op en met grond en
aanhorigheden, gelegen Sint - Martinusstraat te Hombeek, gekadastreerd 5de afdeling,
sectie A, nummer 145/s.

16.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring wijzigingen personeelsformatie van stad Mechelen.

17.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring werkwijze groeiloopbaan - en diversiteitsplan.
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