STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 28 januari 2014
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Aktename brief van 31 december 2013, waarbij mevrouw Rita Janssens haar
ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëidiging van een opvolgend
gemeenteraadslid.

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Kennisname aanstelling van de heer Bert Delanoeije
als OCMW-raadslid met ingang van 2 januari 2014, ter voleindiging van het mandaat
van de heer Glenn Nason.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen met betrekking tot
verkeersreglementering in :
1)
2)
3)
4)
5)

Alfred Nobelstraat.
Bernardinnenstraat.
Gustaaf Ghijselsstraat.
Sint-Albertusstraat.
Toekomststraat.

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot
verkeersreglementering in Van Hoeystraat.

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement betreffende het
parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone).

6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van de aanvullende reglementen met betrekking
tot de verkeersreglementering in de navolgende snelheidzones 30:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

7.

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

Mechelsveldstraat
Hanswijkdries
Arsenaal
Oude Baan
Tivolilaan
Gasthuisveldstraat
De Noterstraat
Cypriaan de Rorestraat

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van de aanvullende reglementen met betrekking
tot de verkeersreglementering in de navolgende snelheidzones 50:
1)
2)

Zone Struikheidestraat - Davidstorenstraat
Zone Kerkenbos - Willendriesstraat

8.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening tot instelling van een
restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd YRKV Mechelen – KRC Genk
op 1 februari 2014.

9.

POLITIE-FINANCIËN. Kennisname brief van 26 november 2013 van de dienst Toezicht
Lokale Politie – Federale Diensten van de Gouverneur – van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, waarin ter kennis wordt gebracht dat de
begrotingswijzigingen nr. 2/2013 – gewone dienst – en nr. 12/2013 - buitengewone
dienst - werden goedgekeurd, bij besluit van mevrouw de gouverneur van 25 november
2013.

10.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging van de ambten niveau A bij de lokale politie
Mechelen.
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11.

POLITIE-PERSONEEL. Openverklaring van een functie van assistent voor de dienst
dispatching en operationeel secretariaat/balie - met een contract van één jaar via
verkeersveiligheidsfonds.

12.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing belastingreglement op afgifte administratieve
stukken, met ingang van 1 februari 2014.

13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren,
laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Machtiging aan het college voor het vaststellen van de
tarieven voor alle retributiereglementen, die vanaf 1 januari 2014 in werking treden en
voor een periode eindigend op 31 december 2018.

15.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

16.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

17.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de
goedkeuring van de statuten van het AGB Mechelen Actief in Cultuur.
Goedkeuring aangepaste statuten van het AGB Mechelen Actief in Cultuur.
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de
goedkeuring van de statuten van het EVA-P vzw Brouwgebouw Lamot.
Goedkeuring aangepaste statuten van het EVA-P vzw Brouwgebouw Lamot.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 inzake goedkeuring
statuten van het EVA-P vzw Nekkerhal.
Goedkeuring nieuwe statuten van het EVA-P Nekkerhal.

18.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigde namens de Sp.a-fractie om te zetelen in de
algemene vergadering van de VVV Mechelen vzw, ter vervanging van R. Janssens.

19.

BRANDWEER. Advisering achterstallige brandweerbijdragen voor de periode 2007-2011.

20.

TOERISME. Goedkeuring samenwerkingsprotocol met de Koninklijke Gidsenbond
Mechelen, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 6 december 2011 wordt opgeheven.

21.

TOERISME. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Provincie
Antwerpen (TPA) 2014-2019.

22.

TOERISME. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Rupelstreek vzw
2014-2019.

23.

ECONOMIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw MEST, inzake de
tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen.

24.

ECONOMIE. Goedkeuring aangepast reglement inzake het verlenen van een premie
voor de vestiging van een handelszaak, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 24
september 2013 wordt opgeheven.

25.

JEUGD. Goedkeuring wedstrijdreglement "Uitdaging afval en jeugdwerk in Mechelen".

26.

JEUGD. Goedkeuring overeenkomst 'terbeschikkingstelling speelbos Battenbroek'.

27.

JEUGD. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw ROJM inzake de
uitbetaling garantieregeling geregulariseerde DAC-werknemers.

28.

PREVENTIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw Regionaal Open
Jeugdcentrum Mechelen vzw - actie mobiel jeugdwerk voor de periode 01-01-2014 tot
en met 31-12-2016.

29.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen tussen
de FOD Justitie en de stad Mechelen voor het werkingsjaar 2013.

Agenda publiek
28 januari 2014

2

30.

PREVENTIE. Goedkeuring van het aangepast huishoudelijk reglement van de stedelijke
consultatieve preventieraad, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2008
wordt opgeheven.

31.

WIJK-EN DORPSZAKEN.
1)
2)

32.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 november 2012 houdende goedkeuring
reglement 'schone bende' in het kader van projecten rond netheid op het openbaar
domein.
Goedkeuring nieuw reglement "Schone Bende".

WIJK-EN DORPSZAKEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2010 houdende aanpassing van het
reglement voor de ondersteuning van de buurtcomités.
Goedkeuring reglement op bewonersinitiatieven.

33.

MOBILITEIT. Goedkeuring addendum bij de concessieovereenkomst met Vinci Park
Belgium inzake de uitbreiding van de parkeerinrichting Zandpoortvest en het
aanbrengen van publiciteit op parkeerautomaten.

34.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring van het ontwerp tot desaffectatie van
het perceel stadsgrond gelegen op de hoek Zelestraat/Bornstraatje gekadastreerd
Mechelen 1° A nr. 412/c, voor toevoeging aan het openbaar domein.

35.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling van straatnamen voor de verkaveling
Guldendal/Belgradestraat.

36.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring van de dertiende verrekening bij de
renovatiewerken Gulden Ram, toegewezen aan Brebuild NV.

37.

MONUMENTENZORG. Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg.
1)
2)

Goedkeuring vernieuwde samenstelling 2013-2018.
Goedkeuring vernieuwd huishoudelijk reglement, waardoor het
gemeenteraadsbesluit van 4 september 2007 wordt opgeheven.

38.

MONUMENTENZORG. Goedkeuring meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de
restauratie van het Predikherenklooster.

39.

MONUMENTENZORG. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het
architectenbureau K. Beeck bvba opgemaakte bestek 2013-MZ-599 inzake restauratie
van daken en aanverwante werken aan de Sint Lambertuskerk Muizen.

40.

MONUMENTENZORG. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van
de open offertevraag volgens de voorwaarden en bepalingen van het bestek met
referentie 2014-MZ-605 voor de aanstelling van een ontwerper inzake de
instandhouding en de casco-restauratie van het Hof van Cortenbach.

41.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de verkoop uit de hand van drie
autostaanplaatsen in het appartementencomplex gelegen aan de Auwegemvaart 17-18
te Mechelen, genaamd "Woonproject Auwegemvaart".

42.

VASTGOEDBELEID. Aankoop uit de hand door de stad Mechelen tegen de echtgenoten
David - Coppens van het pand Geerdegemvaart 116.

43.

VASTGOEDBELEID. Aankoop voor openbaar nut tegen de heer Van Dessel en mevrouw
Ervens van twee percelen bouwland gelegen aan de Lotelingstraat, ter plaatse
"Luysenbergveld", gekadastreerd of gekadastreerd geweest Mechelen 9° afdeling sectie
D nummers 128/K en 128/L.
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44.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) houdende overdracht door de stad Mechelen van het pompstation over de
Vrouwvliet met al haar installaties, gelegen nabij de Blarenbaan in Mechelen-Noord,
gekadastreerd of gekadastreerd geweest Mechelen 2° afdeling sectie B nummer
681/d/deel en deel zonder kadastraal nummer.

45.

OPENBARE WERKEN.
1)
2)

46.

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 17 september 1998, betreffende de
overeenkomst met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake de
exploitatie van kunstwerk Pompstation Vrouwvliet.
Goedkeuring van de nieuwe exploitatieovereenkomst met de Vlaamse
Milieumaatschappij betreffende het pompgemaal op de Vrouwvliet, onbevaarbare
waterloop van eerste categorie te Mechelen.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2013-DEPSI-UITV-594 inzake de opdracht "Periodiek onderhoud openbaar domein
Mechelen (voor Sociale Economieprojecten)".
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