STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 28 juni 2016
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Aktename brief van 8 juni 2016 van mevrouw Danielle
Van Neck, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid en als voorzitter van de
gemeenteraad, met ingang van 1 juli 2016.

2.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Vaststelling politieverordening inzake openbare rust, en veiligheid naar aanleiding
van "Aper'eau op 5 augustus 2016 en de onttrekking van Tivoli (grasplein aan de
serres en voor de speeltuin) aan het openbaar domein.
Vaststelling politieverordening inzake openbare rust, en veiligheid naar aanleiding
van "Aper'eau op 2 september 2016 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen
de verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de
periodieke manifestatie “wijkkermis Heike” op de openbare weg.

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid naar aanleiding van "Student Lift Off" om op 21 september 2016 Parking 1
Zandpoortvest, aan het openbaar domein te onttrekken.

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van de politieverordening inzake de openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock 2016.

6.

POLITIE. Verlening van positief advies inzake de plaatsing van bijkomende
camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement
Maanrock 2016.

7.

POLITIE. Verlening van positief advies inzake de plaatsing en het gebruik van
bijkomende camera's o.a. met nummerplaatherkenning op het grondgebied van de stad
Mechelen.

8.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
1)
2)

Kennisname budgetwijziging 2016/1.
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/5.

9.

OCMW-VERENIGINGEN. Advisering jaarrekening 2015 van Audio.

10.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

11.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Pieter.

12.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 van de kerkfabriek
Emmaüs.

13.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 van de kerkfabriek
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

14.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 van de kerkfabriek
Catharina.

15.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 van de Protestantse
Kerk Mechelen-Noord.
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16.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van vzw Rojm,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van vzw
Speelgoedmuseum betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

18.

BESTUUR. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst "noodplanning" tussen de stad
Mechelen en de gemeente Willebroek inzake het delen van één gezamenlijke ambtenaar
noodplanning, met ingang van 1 juli 2016.

19.

BESTUUR. Goedkeuring huishoudelijk reglement inname openbaar domein voor
organisatie van evenementen, met ingang vanaf 1 juli 2016.

20.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering retributiereglement voor het gebruik van het
openbaar domein tijdens evenementen, met ingang van 1 juli 2016 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.

21.

FINANCIËN. Goedkeuring compensatie overdracht roerende goederen naar
Hulpverleningszone Rivierenland.

22.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK. Goedkeuring vernieuwing
borgstelling door de stad Mechelen in het kader van het nieuwe
thesauriebewijzenprogramma binnen Finilek.

23.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring jaarrekening 2015.

24.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring jaarrekening 2015.

25.

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

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/5.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2016.

26.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 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 van
burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te
stellen.

27.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aktename rekening 2015 van vzw
Brouwgebouw Lamot.

28.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw mmMechelen Feest, voor de
periode 1 juli 2016-30 juni 2019.

29.

ECONOMIE. Goedkeuring toelagereglement 'Handenvrij Shoppen'.

30.

MOBILITEIT. Goedkeuring toelagereglement inzake taxicheques.

31.

TOERISME. Goedkeuring Strategisch Plan Toerisme Mechelen en Sint - Katelijne-Waver
2016-2020.

32.

ERFGOED. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen,
vertegenwoordigd door Musea & Erfgoed Mechelen, en de kerkbesturen van de OnzeLieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, de Sint-Romboutskathedraal en de Jezuïetenkerk van
Leliëndaal, betreffende de inventarisatie roerend erfgoed historische kerken in
Mechelen.

33.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring rooilijn - en innemingsplan - De
Bergen, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen woongebied.
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34.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring rooilijn - en innemingsplan aanvraag van bouwdossier herbestemming 'Schepenhuis'.

35.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn - en innemingsplan Pijnboomstraat, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen
woongebied.

36.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis voor de aanvraag
tot verkavelingsvergunning (2016V003) Pijnboomstraat ZN, in toepassing van art.
4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

37.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis voor de heraanleg
Hendrik Speecqvest ZN, in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

38.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het ontwerp Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dijle-Keerbergstraat.

39.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring stadsaandeel in het bestek voor het openen van de
Binnendijle ter hoogte van de Zandpoortvest.

40.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring aan het stadsaandeel in het bestek voor het
uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Mahatma Gandhi.

41.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure Open aanbesteding
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr. 2016-OO-PP-066
inzake Dorpshuis Leliëndaal Hombeek - renovatie en uitbreiding.

42.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van
het bestek 2016-OO-060 inzake de opdracht "Aankoop vrachtwagen met laadkast,
laadbrug en onderhoudscontract".

43.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring onderhandse verkoop van de overbouw en een
strookje achterliggende grond, gelegen aan de Rik Woutersstraat 18, thans
gekadastreerd te Mechelen, eerste afdeling, sectie C, perceelnummer 10B P0000/deel,
met gereserveerd perceelnummer 10 C P0000.

44.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad Mechelen tegen de consoorten
Janssens van een perceel grond gelegen aan de Lotelingstraat te Mechelen/Muizen.

45.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst tussen Telenet, nv Astrid en Stad
Mechelen inzake de verplaatsing van een zendmast van de Tinelsite naar de Telenetsite.

46.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Goedkeuring gedeeltelijke intrekking gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2016
inzake overeenkomst tussen de Stad en GO! betreffende de school 'De Abeel'.
Goedkeuring overeenkomst tussen de Stad en Go!, omvattende:
-Minnelijke beëindiging van het erfpachtrecht van 3-12-2003.
-Minnelijke beëindiging gebruiksovereenkomst van 21-02-2014 inzake een
aanpalend perceel stadsgrond.
-Verlenen door de stad Mechelen (eigenaar/ erfpachtgever) aan het
Gemeenschapsonderwijs van een nieuw erfpachtrecht op een perceel stadsgrond,
gelegen Ivo Cornelisstraat.
-Verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht op loten 1A, 1B en 3.

47.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring opstal- en splitsingakte, opgemaakt door notaris Eline
Goovaerts, inzake het stadsvernieuwingsproject Tinel.

48.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring gewijzigde basisakte inzake het appartementsgebouw
Sint-Katelijnestraat 122 te Mechelen.

49.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand van casco-appartement SintKatelijnestraat 122- gelijkvloers aan de heer Nick Aerts en mevrouw Hanne Maes.
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50.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand van casco-appartement SintKatelijnestraat 124 bus 0201 aan de heer Robin Clymans.

51.

KUNSTONDERWIJS. Vaststelling facultatieve vakantiedagen schooljaar 2016-2017 voor
de Academie voor Beeldende Kunsten, het stedelijk Conservatorium en de
Beiaardschool 'Jef Denyn'.
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