STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 28 april 2015
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid naar aanleiding van "Plug in" om op 22 mei 2015 parking Zandpoortvest 1
aan het openbaar domein te onttrekken.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 25 maart 2015
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, tot instelling van een
restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV Mechelen KRC Genk van 18 april 2015.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen betreffende het
parkeren met beperkte parkeerduur op gemeente- en gewestwegen (blauwe zone).

4.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing retributiereglement parkeren, laatst
goedgekeurd in zitting van 2 september 2014.

5.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname interne kredietaanpassing nr. 1 over dienstjaar 2015.

6.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2015 en
meerjarenplanwijziging nr. 5 over dienstjaar 2014 - 2019.

7.

FINANCIËN. Aktename overeenkomst nr. 15/02 tussen de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en de stad Mechelen tot het verlenen van een machtiging voor aanslagjaar
2015 tot het bekomen van de lijst met inwoners van de stad die een verhoogde
tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten.

8.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Goedkeuring statutenwijziging.

9.

FINANCIËN. Beslissing tot inschrijving op 1.406 aandelen A van Pidpa.

10.

FINANCIËN. Verzoek aan Finilek om voor rekening van de stad Mechelen de
kapitaalverhoging van Publi -T te onderschrijven.

11.

BESTUUR.
1)
2)

Aktename goedkeuring door bestendige deputatie van de waterlopenlijst van de
stad Mechelen en beslissing om geen grachten van algemeen belang aan te
duiden.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de provincie en de Polders van
Willebroek en Battenbroek over het beheer van onbevaarbare waterlopen.

12.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigde namens de stad Mechelen om te zetelen in de
algemene vergadering van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Bodukam, ter vervanging
van de heer K. Anciaux.

13.

BESTUUR. Aktename bezwaarschrift opgesteld door GD&A Advocaten in het kader van
het openbaar onderzoek naar het door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied
rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden - cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde - Machelen.

14.

ARCHEOLOGIE. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen
vervat in het bestek 2015-CA-807 inzake de opdracht "Archeologisch onderzoek op de
Tinelsite - Mechelen".
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15.

ECONOMIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten tussen stad Mechelen en
VZW Industrie Noord en VZW Bedrijvenvereniging Zuid.

16.

ECONOMIE.
1)
2)

Beslissing tot opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 houdende
verordening 'Inname openbaar domein binnenstad en stationsomgeving Mechelen:
terrassen.
Goedkeuring reglement betreffende de terrasvergunning voor de binnenstad en
stationsomgeving.

17.

ECONOMIE. Goedkeuring huishoudelijk reglement omtrent de horecavergunning met
ingang vanaf 1 mei 2015.

18.

ECONOMIE. Beslissing tot niet afsluiten van een convenant voor de uitbating van een
kansspelinrichting klasse II te Mechelen, Oscar van Kesbeeckstraat 1.

19.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Goedkeuring bijlage bij de
samenwerkingsovereenkomst met J@M VZW - EVAP voor de periode van 1 mei 2015
tot en met 31 december 2016.

20.

KUNSTONDERWIJS.
1)
2)

Vacantverklaring van het ambt van directeur van het stedelijk conservatorium op 1
september 2015.
Goedkeuring selectieprocedure en aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van
directeur van het stedelijk conservatorium van Mechelen.

21.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Mechelen, VDAB, Provincie Antwerpen en Playing for Success inzake het project 'Back
on Track'.

22.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling van de naam Benoît Ballonstraat voor
de laterale weg langsheen de N15 te Mechelen.

23.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring overeenkomst met NV Eurostation ter
ondersteuning van de Minder Hinder werking in het kader van het project
Stationsomgeving Mechelen van de periode 2015 tot 2018.

24.

RUIMTELIJKE ORDENING. Aktename goedkeuringsbeslissing door de Bestendige
Deputatie in zitting van 2 april 2015, van de stedenbouwkundige verordening van de
stad Mechelen, publicatie in het Belgisch Staatblad en inwerkingtreding vanaf 25 april
2015.

25.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het studiebureau
Omgeving en D+A Consult NV opgemaakte bestek 2014-DEPSI-OD-797 inzake de
heraanleg van de G. Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Janstraat.

26.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure 'concessie
van openbare werken aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek
2015 - DEPSI - 806 inzake de procedure tot het bouwen en uitbaten van een
ondergrondse parking op de Speecqvest.

27.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van de open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2015
- DEPSI - OD -817 inzake de opdracht procedure voor 'ontwerper voor de heraanleg
van de Augustijnenstraat'.

28.

INFORMATICA. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als
opdrachtencentrale voor afname van het ICT-contract 2015 waaronder de
raamovereenkomsten Exploitatiegebonden ICT-diensten en integratie',
'Ontwikkelingsprojecten' en ' Aankoop ICT-producten' vallen.
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29.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop tegen de heer Neuckens van een perceel
grond gelegen nabij de Oude Antwerpsebaan te Mechelen.

30.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad Mechelen en de
vzw Levanto inzake het gebruik van de stadslokalen op de derde verdieping van het
voormalig SITO-complex, gelegen Leopoldstraat 42/44 te Mechelen.

31.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst houdende het verlenen door de stad
Mechelen (eigenaar/erfpachtgever) aan het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur (erfpachter) van een erfpachtrecht op de stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te
Mechelen.

32.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring basisakte inzake het nieuwbouwproject 'Het Huis van
Lorreinen' (hoek van de Scheerstraat / Fr. de Merodestraat).

33.

VASTGOEDBELEID. Onderhandse aankoop van een perceel grond, gelegen
Leibeekstraat te Hombeek, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 5de afdeling,
sectie A, perceelnummer 1508/c.

34.

VASTGOEDBELEID. Onderhandse verkoop aan vzw Christengemeenschap 't Lichtpunt
van een perceel stadsgrond gelegen aan de Lakenmakersstraat, gekadastreerd of
gekadastreerd geweest 2de afdeling, sectie C, nummer 292/H/deel.

35.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring arbeidsreglement voor de personeelsleden van de
stad.
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