STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 25 februari 2014
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen met betrekking tot de
verkeersreglementering in snelheidszones 30 op verschillende gemeentewegen.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Goedkeuring gecoördineerde versie Algemene Bestuurlijke
Politieverordening (ABP).

3.

POLITIE. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure algemene offerteaanvraag
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek FORCMS-071 inzake levering
en plaatsing van zitmeubilair ten voordele van de lokale politie.

4.

POLITIE. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure algemene offerteaanvraag
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek DSA 2010 R3 056 inzake
levering van verkeersparka's ten voordele van de lokale politie.

5.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring cofinanciering van Campus Vesta onder de
voorwaarde zoals opgenomen in de "Overeenkomst cofinanciering Campus Vesta politieopleidingen".

6.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Aktename statutenwijziging
van de OCMW-vereniging Dodoens.

7.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

8.
9.

Vaststelling reglement tot het verlenen van de titel van ereschepen of
erevoorzitter van de gemeenteraad van de stad Mechelen.
Vaststelling reglement tot het verlenen van de titel van ere-gemeenteraadslid van
de stad Mechelen.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2013 van de Protestantse
kerk Mechelen - Noord.
FINANCIËN-TOEZICHT.
1)

2)
3)

Aktename brief van 6 februari 2014 vanwege het Agentschap Binnenlands
Bestuur, waarin informatie en eventuele rechtzettingen worden gevraagd over
vastgestelde anomalieën en budgettechnische fouten in het meerjarenplan 20142019 en het budget 2014, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
17 december 2013
Goedkeuring aangepast beleidsrapport meerjarenplan 2014-2019.
Goedkeuring aangepast beleidsrapport budget 2014.

10.

FINANCIËN. Toekennen renteloos thesaurievoorschot aan de vzw Speelgoedmuseum.

11.

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

12.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2012 van vzw ' t Atelier,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

13.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2012 van vzw 't
Arsenaal/MMT, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

14.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename van de jaarrekening 2012 van de vzw
Figurentheather De Maan, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.
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15.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2012 van vzw kunststeden
Vlaanderen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

16.

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

17.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

18.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende goedkeuring
van de statuten van het AGB Sport Actief Mechelen.
Goedkeuring aangepaste statuten van het AGB Sport Actief Mechelen.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)

2)
3)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de
motivatienota omvorming van vzw MMMechelen en vzw Mechelse Feesten in de
EVA-P vzw mmMechelen Feest!.
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 betreffende de statuten
van het EVA-P vzw mmMechelen Feest!.
Goedkeuring aangepaste statuten en de aangepaste motivatienota van het EVA-P
vzw mmMechelen Feest!.

19.

JEUGD. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met EVA-P Kinder- en
tienerwerkingen Mechelen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december
2016.

20.

BESTUUR. Goedkeuring algemeen kader internecontrolesysteem.

21.

BESTUUR.
1)
2)

3)
4)

Besissing tot toetreding van stad Mechelen tot de vereniging Audio, een vereniging
opgericht conform titel 8 van het O.C.M.W.-decreet.
Goedkeuring van het interne auditcharter, met het oog op het uitvoeren van
interne audits bij de stad Mechelen in het kader van het uitwerken van een
systeem van interne controle, zoals voorzien in artikel 99 t.e.m. 101 van het
gemeentedecreet.
Beslissing tot oprichting en samenstelling van een plaatselijk auditcomité.
Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Audio
tijdens de huidige legislatuur.

22.

BESTUUR. Vzw Wel en Wee. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

23.

BESTUUR. Bedrijven Mechelen Zuid vzw.
1) Toetreding van de stad Mechelen als lid van de ‘vzw Bedrijven Mechelen Zuid’.
2) Aanduiding van een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
algemene vergadering en de raad van bestuur.

24.

BRANDWEER. Goedkeuring standaard operatieprocedures Groot Watertransport,
gaspakken IGS, meetploegen, noodplanning en procedure beveiliging van interventies
op de openbare weg.

25.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring indiening bij de Europese Commissie, in het
kader van het Convenant of Mayors van het rapport "Stappen naar een klimaatneutraal
Mechelen":
1) CO2 e-nulmeting Stad Mechelen.
2) Actieplan Duurzame Energie.

26.

LEGATEN & SCHENKINGEN. Definitieve aanvaarding van de schenking door:
1) de heer Ignaas Dom van een miskelk vervaardigd door de Mechelse firma P.
Festraets.
2) mevrouw Jeannine Van Seuningen van twee schilderijen en één houtskooltekening
van Ignace Kennis en een schilderij van Leo Bosselaers.
3) mevrouw Greet De Nijs van een tinnen lepel.

27.

CULTUUR. Goedkeuring aangepast toelagereglement voor koren, waardoor het
gemeenteraadsbesluit van 2 maart 2000 wordt opgeheven.
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28.

WIJK-EN DORPSZAKEN. Aanpassing reglement “bedeling wijk- en dorpsgerichte
communicatie”, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 7 februari 2010 wordt
opgeheven.

29.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2009 betreffende het
subsidiereglement 'Ontwikkelingsprojecten in de wereld'.
Goedkeuring gewijzigde subsidiereglement 'Ontwikkelingsprojecten in de wereld'.

30.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst tussen de federale staat en de stad Mechelen
in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de
jeugdcriminaliteit.

31.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling straatnaam 'Rode Molenstraat' voor de
nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling "Rode Molen" (nabij de Liersesteenweg).

32.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring overeenkomst Duurzame stad 2013 met de
federale overheid in het kader van het Grootstedenbeleid.

33.

OPENBARE WERKEN. Goedkeuring aangepaste principeovereenkomst met Waterwegen
en Zeekanaal, inzake de uitvoering van projecten, waardoor het gemeenteraadsbesluit
van 26 mei 2009 wordt opgeheven.

34.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2014-DEPSI-GEB-624 inzake A.B.K. herinrichten keramieklokalen.

35.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-DEPSI-GEB-627 inzake
de aanstelling van een ontwerper voor de verbouwing van Battelsesteenweg 50 tot
jeugdcentrum voor de vzw ROJM.

36.

VASTGOEDBELEID. Aankoop uit de hand door de stad Mechelen tegen mevrouw T.
Rotty van haar woning Geerdegemvaart 115 te Mechelen, in het kader van het project
stationsomgeving.

37.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst tussen de consoorten Windels en de
stad enerzijds en tussen de stad en de vzw Theater Teater anderzijds betreffende de
wijziging van een erfdienstbaarheid van doorgang op de site tussen Ijzerenleen en de
Begijnenstraat.

38.

PERSONEELSBELEID. Aanwending van de toegekende VIA-middelen voor de verhoging
van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers van de
VIA-diensten.

39.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring wijziging aan de personeelsformatie van de stad
Mechelen.
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