STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 30 september
2014
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen met betrekking tot de
verkeersreglementering in de navolgende straten voor invoering van
éénrichtingsverkeer :
1)
2)

Oratorenstraat;
Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening, inzake instelling van een
restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd YRKV Mechelen –
Anderlecht op 18 oktober 2014.

3.

POLITIE-ICT. Vastlegging van de wijze van gunnen en de lastvoorwaarden aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek dalop 2014-videowall - cameranetwerk
inzake leveringen voor een videowall en een cameranetwerk met onderhoudscontract.

4.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging in klasse 2 van de functie adviseur
diensthoofd gespecialiseerd medewerker slachtofferbejegening bij de lokale politie
Mechelen.

5.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging in klasse 3 van de functie adviseur
diensthoofd personeel bij de lokale politie Mechelen.

6.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging in klasse 2 van de functie adviseur
diensthoofd ICT bij de lokale politie Mechelen.

7.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging in klasse 2 van de functie adviseur cel
financiën bij de lokale politie Mechelen.

8.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging in klasse 2 van de functie adviseur
diensthoofd logistiek bij de lokale politie Mechelen.

9.

POLITIE-PERSONEEL. Goedkeuring weging in klasse 1 van de functie adviseur
functioneel beheer bij de lokale politie Mechelen.

10.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname interne kredietaanpassing 2014/3 exploitatie.

11.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging 3 dienstjaar 2014 en
meerjarenplanwijziging 3 - 2014-2019.

12.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van Kunstencentrum
nOna, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

13.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van vzw Levanto,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

14.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van vzw Festival van
Vlaanderen-Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

15.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van vzw Assyrisch Huis
Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

16.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2012 en 2013 van vzw
Thuishulp (Kinderdagverblijf Reddie Teddy), betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.
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17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van vzw Landelijke
Kinderopvang (kinderopvanginitiatief Stekelbees), betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.

18.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename van de jaarrekening 2013 van
Beiaardschool Jef Denyn, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het retributiereglement op sportkampen en
sport-overdag, laatst goedgekeurd in de zitting van 17 december 2013.

20.

FINANCIËN. Goedkeuring stadswaarborg aan YRKV Mechelen voor de financiering van
de vernieuwingswerken aan het stadion en machtiging aan het college de overeenkomst
tot waarborg van een lening verder te finaliseren.

21.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Voordracht van een nieuwe
kandidaat-bestuurder.

22.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning prijssubsidie voor het
dienstjaar 2014 aan AGB MAC inzake het verlenen van toegang aan de culturele
activiteiten en machtiging aan het college om de prijssubsidie aan het AGB MAC
betaalbaar te stellen.

23.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de stad
Mechelen en het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur met betrekking
tot de voorwaarden van de werking.

24.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Vzw de Nekkerhal.
1)
2)

Herziening beslissing van 29 januari 2013 waarbij de vertegenwoordigers van de
stad in de algemene vergadering werden aangesteld als lid van de algemene
vergadering van de vzw de Nekkerhal.
Aanduiding gemeenteraadsleden bij EVA-P vzw de Nekkerhal als lid van de
algemene vergadering en voordracht als lid van de raad van bestuur.

25.

BRANDWEER. Goedkeuring gemeentelijke verdeelsleutel voor de periode van 20152018, met betrekking tot de dotatie aan de hulpverleningszone Rivierenland.

26.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring aanpassing van artikel 2 van het dienstreglement van de
stedelijke openbare bibliotheek, laatst goedgekeurd in zitting van 3 september 2013.

27.

MUSEA.
1)
2)

28.

Definitieve aanvaarding van de schenking door mevrouw Hugyghebaert van een
schilderij door Albert Geudens, voorstellende de eerste Mechelse scheper.
Definitieve aanvaarding van de schenking door mevrouw R. Verlinden van een
schilderij van Jef Rottiers, voorstellende een beeld van de Maagd Maria en het
eigenlijke beeld dat op dit schilderij wordt weergegeven.

ERFGOED.
1)
2)
3)

Goedkeuring oprichting van een vzw met Europese erfgoedpartners met het oog
op latere subsidieaanvraag.
Goedkeuring statuten van de vzw Activation Platform for Participatory Solutions
(APPS) - in oprichting.
Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering en voordracht als lid van
de raad van bestuur.

29.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. Bekrachtiging eindbeslissing van het college inzake
de toekenning van de subsidie in het kader van het wedstrijdreglement 'Mechelen
Mondiaal Kinderrechten 2014-2015'.

30.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst 2014 tussen de stad en de minister van justitie
inzake de alternatieve gerechtelijke maatregelen.
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31.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring, in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, van de wegenis in functie van het
bouwen van een woonproject met 9 woningen in de Neerstraat.

32.

GROENBEHEER. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-NGO-699 inzake de
heraanleg binnentuin (St. Mettetuin) OCMW Mechelen.

33.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst met Iverlek (erfpachtnemer) inzake het
verlenen van een erfpachtrecht op een perceeltje grond gelegen langsheen de
Spuibeekstraat te Mechelen voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine.

34.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring vestiging van erfdienstbaarheid van bebouwing en
overbouwing op een perceel aangevulde/ingebuisde vliet gelegen aan de Zelestraat te
Mechelen.

35.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand van 4 casco-appartementen in het
woonproject Sint-Katelijnestraat/Zelestraat.

36.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst houdende terbeschikkingstelling aan
EVA Kinder - en Tienerwerking en Chiro Libertus van prefabs op perceel stadsgrond aan
Papenhof.

37.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop tegen de consoorten de Meester de
Betzenbroeck en de consoorten de Buisseret Steenbecque de Blarenghien van een
perceel grond in het projectgebied Spreeuwenhoek.

38.

WOONBELEID.
1)
2)
3)

39.

Evaluatie 'Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting - stad
Mechelen'.
Goedkeuring aangepast 'Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting stad Mechelen'.
Opheffing 'Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting - stad
Mechelen', goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2009, na goedkeuring
van het aangepast reglement door de minister voor wonen.

BRANDWEER-PERSONEEL. Aanleg bevorderingsreserve voor de functie van
onderluitenant brandweer, waarin alle geslaagde kandidaten voor de
bevorderingsprocedure van onderluitenant zijn opgenomen.
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