STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 26 januari 2016
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging
van een gemeenteraadslid, in opvolging van de heer Wim Jorissen.

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Kennisname aanstelling van mevrouw An Poot als OCMW-raadslid met ingang van
1 januari 2016, ter voleindiging van het mandaat van mevrouw Maria Van Nuland.
Kennisname aanstelling van mevrouw Anne Berghmans als OCMW-raadslid met
ingang van 7 januari 2016, ter voleindiging van het mandaat van de heer
Christophe Stienlet.

3.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES. Principiële aanduiding nieuwe
afgevaardigden voor de Algemene Vergaderingen van Pontes.

4.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aanduiding 3 leden van de raad van bestuur van
het autonoom gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen, in vervanging van de in
gemeenteraad van 29 januari 2013 aangeduide afgevaardigden van de N-VA fractie.

5.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aanduiding nieuw lid van de algemene
vergadering van Brouwgebouw Lamot vzw, ter vervanging van mevrouw Rita Van den
Bossche.

6.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aanduiding lid van de algemene vergadering van cvba Mechelen Morgen, ter
vervanging van Rita Van den Bossche.
Voordracht lid van de raad van bestuur van cvba Mechelen Morgen, ter vervanging
van Bart De Nijn.

7.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aanduiding van een nieuw lid voor
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw J@M, ter vervanging van de
heer Marc Hendrickx.

8.

BESTUUR. Aktename wijziging in de politieke afvaardiging voor het O.O.M. in de
stuurgroepen basis-, secundair en niet - leerplichtonderwijs.

9.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding van een nieuw lid van de Algemene Vergadering van Beeldsmederij DE
MAAN vzw, ter vervanging van de heer Marc Hendrickx.
Voordracht van een nieuwe kandidaat-bestuurder van de Raad van Bestuur en
tevens ondervoorzitter van Beeldsmederij DE MAAN vzw.

10.

BESTUUR. Goedkeuring van de gewijzigde vertegenwoordiging van de politieke fractie
CD&V in de GECORO 2013-2018.

11.

BESTUUR. Goedkeuring wijziging samenstelling stedelijke consultatieve preventieraad.

12.

BESTUUR. Goedkeuring gewijzigde samenstelling 2013-2018 van de stedelijke
commissie voor monumentenzorg.

13.

BESTUUR. Kennisname overzichtslijst van de politieke organen van de stad, van de
extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen, stichtingen
en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt.

Agenda publiek
26 januari 2016

1

14.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 7 januari 2016
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester tot instelling van een
restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd YR KV Mechelen - KRC Genk
op 23 januari 2016.

15.

FINANCIËN. Goedkeuring addendum aan de transportovereenkomst tussen de stad en
Pidpa, met daarin opgenomen de aan het decreet aangepaste bepalingen aangaande de
modaliteiten met betrekking tot de aanrekening van de kosten voor gemeentelijke
sanering en de modaliteiten met betrekking tot de korting op de gemeentelijke
saneringsbijdrage voor bedrijven.

16.

FINANCIËN. Toekennen renteloos thesaurievoorschot aan de vzw Speelgoedmuseum.

17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2016 van vzw Brouwgebouw
Lamot.

18.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring indiening bij de Europese Commissie, in het
kader van het Convenant of Mayors van de:
1)
2)
3)

19.

CO2 nulmeting stad Mechelen (monitoring emission inventory -kortweg MEI).
Update Actieplan Duurzame Energie (sustainable energy action plan - kortweg
SEAP).
Feedbacknota op de opmerkingen van de Europese Commissie.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 29 september 2015 houdende goedkeuring
van het subsidiereglement 'Klimaatinvestering in scholen'.
Goedkeuring subsidiereglement 'Paraat voor het klimaat' met ingang van 1
februari 2016.

20.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
Scholengroep 5, tot het bekomen van een investeringstoelage inzake basisschool De
Baan.

21.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement van het
Onderwijsoverleg Mechelen Niet-Leerplichtonderwijs (O.O.M).

22.

KUNSTONDERWIJS. Goedkeuring gewijzigde overeenkomst tussen de stad Mechelen en
de gemeente Bonheiden houdende de oprichting en organisatie van het filiaal van de
academie voor beeldende kunsten en de instandhouding en de ondersteuning van het
filiaal van het stedelijk conservatorium op het grondgebied van de gemeente
Bonheiden.

23.

MUSEA. Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van het beeld "De Grote Vivisector" van
Johan Creten.

24.

CULTUUR. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad en AGB MAC inzake de
infrastructuur Heilig Geesthuis en de Heilige Geestkapel.

25.

ECONOMIE.
1)
2)
3)

26.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2015 betreffende het
huishoudelijk reglement openbare markten.
Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement openbare markten.
Goedkeuring nieuw reglement "procedure uitstallen van koopwaar in de openbare
ruimte".

SPORT.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit 24 juni 2014 houdende het stedelijk
reglement inzake onderhoud en verbetering van sportgrasvelden.
Goedkeuring aangepast stedelijk reglement inzake subsidie voor onderhoud en
verbetering van sportgrasvelden.

Agenda publiek
26 januari 2016

2

27.

MOBILITEIT. Goedkeuring overeenkomst met Blue-mobility NV, Vlaamse
vervoermaatschappij De Lijn en ' t Atelier vzw voor het uitbreiden van het Blue-bike
deelfietssysteem en hernieuwen van de derdebetalersregeling.

28.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan tot
gedeeltelijke afschaffing en verlegging van buurtweg nr. 40 nabij de Juniorslaan te
Leest.

29.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
Blindestraat met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie , nummers 336/c2 en
337.

30.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis in functie van een verkaveling
Tervuursesteenweg ZN, in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

31.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring overdracht van de gewestweg R12 - Hendrik
Speecqvest, tussen kmp. 2.14 en kmp. 2.46.

32.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2015-OO-UITV-948 inzake de aankoop van 6 kleine mobiele elektrische
afvalzuigmachines.

33.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van de
promotieovereenkomst via een beperkte offerteaanvraag aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2014-DEPSI-688bis inzake de DBFM "De
Nekker" voor de huisvesting van de brandweer van de Zone Rivierenland en de
uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen.

34.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek met nr. 2015-DEPSIGEB-944 inzake restauratie en herbestemming predikherenklooster fase C,
binneninrichting en technieken.

35.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst "Toelating tot precaire bezetting van
een goed van het openbaar domein van Infrabel" nr. 07820-7441.0 voor Fiets-o-strade.

36.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst "Toelating tot precaire bezetting van
een goed van het openbaar domein van Infrabel nr. 07820-7433.0 voor fiets - o strade.

37.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad en GO!, omvattende:
- Minnelijke beëindiging erfpachtrecht van 3-12-2003 betreffende school “De Abeel”.
- Minnelijke beëindiging gebruiksovereenkomst van 21-02-2014 inzake een perceel
stadsgrond, palend aan de school De Abeel.
- Verlenen door de stad Mechelen (eigenaar/erfpachtgever) aan het
Gemeenschapsonderwijs van een erfpachtrecht op een perceel stadsgrond, gelegen Ivo
Cornelisstraat.

38.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

39.

Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2014 houdende
goedkeuring van het lastenboek voor het in concessie geven van de aula, het
funerarium en de bureauruimten van de stedelijke begraafplaatsen.
Goedkeuring aangepaste voorwaarden voor het in concessie geven van de aula,
het funerarium en de bureauruimten van de stedelijke begraafplaatsen.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw
inzake het gebruik van de voormalige conciërgewoning Papenhof.
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40.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek met nr
2016-OO-GEB-006 inzake de opdracht "Verbouwen loodsen tot erfgoeddepot Mechelen
(fase 1A)".

41.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bestek 2016-OO-004 inzake Interimmanager departement
Facility Groep Mechelen.
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