STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 27 oktober 2015
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Aktename brief van 16 september 2015 waarbij Wim
Jorissen zijn ontslag indient als gemeenteraadslid met ingang van 1 januari 2016.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van de
Winterbar mirage op het binnenplein van het stadhuis van 14 december 2015 tot 4
januari 2016.

3.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2016 van de Protestantse kerk
Mechelen - Zuid.

4.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 van vzw De Maan,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

5.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename rekening 2014 van vzw Brouwgebouw
Lamot, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

6.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 van vzw t,arsenaal
Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2014 van VVV Mechelen
vzw, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

8.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename rekening 2014 van kinderdagverblijf
Marmotje, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

9.

FINANCIËN. Kennisname collegebesluit van 2 oktober 2015 en de voorziening in de
uitgave in overschrijding voor de kapitaalsvolstorting van de cvba Mechelen Morgen, in
toepassing van artikel 157 2de lid van het gemeentedecreet.

10.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)

Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen
Gaselwest).
Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis
Assets’.

11.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Goedkeuring statutenwijziging van de
opdrachthoudende vereniging Pidpa, geagendeerd op de algemene vergadering van 14
december 2015.

12.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES. Goedkeuring statutenwijziging van
de opdrachthoudende vereniging Pontes, geagendeerd op de buitengewone algemene
vergadering van 16 december 2015.

13.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring gebruiksovereenkomst infrastructuur Cultuurcafé stad Mechelen - AGB
MAC.

14.

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

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014 - 2019/3 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
Goedkeuring budgetwijzing 2/2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen
Actief in Cultuur.
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15.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2015 aan AGB MAC
voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB
MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college om de
prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

16.

BESTUUR.
1)
2)

Opheffing reglement "Stedelijke prijs voor de vrijwilliger", goedgekeurd in
gemeenteraad van 26 oktober 2010.
Goedkeuring nieuw reglement "Stedelijke prijs voor de vrijwilliger".

17.

BESTUUR. VVV Mechelen vzw. Aanduiding afgevaardigde namens de N-VA-fractie als lid
van de algemene vergadering, ter vervanging van de heer Marc Van hammée.

18.

BESTUUR.
1)

2)
3)
19.

Kennisname verzoekschrift aan de gemeenteraad ingediend op 6 oktober 2015
door de heer Boogaerts e.a. met het verzoek voor behandeling in de
gemeenteraad van de toepassing van de methodiek complexe projecten voor
screening en vergunning deelprojecten RUP Spreeuwenhoek.
Ontvankelijk verklaren van het verzoekschrift daar het RUP Spreeuwenhoek een
gemeentelijke materie is.
Beslissing tot doorverwijzing van het verzoekschrift naar het college van
burgemeester en schepenen, voor verdere afhandeling.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Goedkeuring participatie door de stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen in
mogelijk op te richten Special Purpose Vehicle (SPV) voor project windenergie.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking aan de voorwaarden van het bijzonder bestek 2015-CA-811 inzake
de opdracht "aanduiden van een partner voor de realisatie en exploitatie van
windturbines op het Mechelse grondgebied".

20.

LEEFMILIEU. Goedkeuring overdracht door de stad Mechelen van de beheersrechten
met betrekking tot de opdracht "inzameling roze zakken aan huis" aan de
opdrachthoudende vereniging Ivarem met ingang van 1 januari 2016 tot 25 april 2021.

21.

TOERISME.
1)
2)

Goedkeuring overgang van Toerisme Provincie Antwerpen vzw naar Autonoom
Provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen.
Goedkeuring gecoördineerde tekst van de statuten van Autonoom Provinciebedrijf
Toerisme Provincie Antwerpen.

22.

ECONOMIE. Goedkeuring convenant Kernversterking, af te sluiten tussen de stad
Mechelen en Unizo.

23.

ECONOMIE. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met ConnAct vzw voor
het project ECOkoeriers Mechelen.

24.

SOCIALE TEWERKSTELLING.
1)
2)

25.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

26.

Aktename van de fusie van vzw De Kringwinkel Mechelen en vzw Willebroeks
Recyclage en Afvalkringloop Centrum vzw, met oprichting van de vzw Ecoso
(ecologisch en sociaal ondernemen).
Aanduiding van twee vertegenwoordigers vanuit de stad Mechelen voor de
Algemene vergadering van vzw ecologisch en sociaal ondernemen (vzw EcoSo).
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2015 inzake gedeeltelijke
afschaffing en verlegging van buurtweg n°40.
Principiële goedkeuring tot gedeeltelijke afschaffing en verlegging van buurtweg
nr. 40 nabij de Juniorslaan te Leest.

STADSVERNIEUWING. Aktename financieel verslag bij de investeringssubsidie via het
Federaal Grootstedenbeleid voor het project Lorette.
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27.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring leidraad voor de marktbevraging tot vervreemding
en herbestemming van de Oude Dok.

28.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015-OO-MZ882 - loten 1 (interieur) en 2 (schilderijen) inzake de interieurrestauratie en
hoogdringende werken aan de Sint - Alexius en Sint - Catharinakerk.

29.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2015-DEPSI-OD-903 inzake de opdracht "aanstelling ontwerper voor de heraanleg van
de Paardenkerkhofstraat".

30.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015-OO-902
inzake de opdracht 'Herinrichten speelruimten Kouter, Arsenaal en Esptweg'.

31.

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

32.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek inzake
de opdracht "Afbraak gebouwen binnengebied Kalverenstraat - Grote Nieuwedijkstraat".

33.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst met bijhorend addendum houdende het
verlenen door de stad Mechelen (eigenaar/erfverpachter) aan de vzw De Ranken
(erfpachter) van een erfpachtrecht op een perceel grond met af te breken opstallen
gelegen aan de Grote Nieuwedijkstraat/ Kalverenstraat te Mechelen.

34.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop voor openbaar nut tegen de NV Paparoti & C°
van een perceeltje grond (deel van een vroegere vliet) gelegen nabij de Muntstraat/Rik
Woutersstraat te Mechelen.

35.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring geïntegreerde dienst Musea en Erfgoed en de
hieraan verbonden personeelsformatie, met ingangsdatum 1 november 2015.

36.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

Goedkeuring reglement telewerken als een bijlage aan het Arbeidsreglement.
Goedkeuring reglement gebruik mobiele toestellen.
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