STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

maandag 29 april 2019
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIE. Verlenen van principiële toestemming voor het zichtbaar gebruik van camera’s
door de lokale politie Mechelen-Willebroek op het grondgebied van de stad Mechelen.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening
(ABP), vastgesteld in zitting van 16 december 2014, met latere wijzigingen.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Goedkeuring aangepaste politieverordening betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan
en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling poltieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid naar aanleiding van "Apérotime" op 3 mei 2019 en de onttrekking van het
plein Veemarkt aan het openbaar domein.

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid naar aanleiding van "Maatjesfeest" op 12 juni 2019 en de onttrekking van de
Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

6.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2013 houdende goedkeuring
aangepast reglement met als bijlage het huishoudelijk reglement inzake het
statuut lokale mandataris.
Goedkeuring aangepast reglement ‘statuut lokale mandataris’.

7.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de
Gemeenteraad voor de bestuursperiode 2019-2024.

8.

EREDIENSTEN. Advisering voor de opheffing van de parochie Sint-Jan Evangelist en
Sint-Jan Baptist en de parochie Sint-Pieter te Mechelen en de samenvoeging ervan met
de parochie Sint-Catharina.

9.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering van Ecoso vzw.

10.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN. Voordracht tweede kandidaat-bestuurder voor de
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, in aanvulling op gemeenteraadsbesluit
van 25 februari 2019.

11.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder bij
Woonpunt Mechelen.

12.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)
3)

13.

Aktename van het evaluatieverslag AGB-SAM over de uitvoering van de
beheersovereenkomst voor de periode 2013-2018 en het motiveringsverslag
omtrent de verzelfstandiging.
Goedkeuring van de statutenwijziging AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
Goedkeuring van de beheersovereenkomst 2019-2015, tussen de stad en AGB
Sport Actief Mechelen met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van de
stedelijke sportinfrastructuur.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring budget 2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
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14.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing prijssubsidies voor het
dienstjaar 2019 aan van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB
SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de
stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

15.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring jaarrekening 2018 van het AGB
Energiepunt Mechelen.

16.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring budget 2019 van AGB Energiepunt
Mechelen.

17.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring budget 2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

18.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aanduiding nieuw lid algemene
vergadering van vzw J@M in vervanging van H. Keldermans.

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring hernieuwing retributiereglement van de
stedelijke begraafplaatsen.

20.

PREVENTIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
LOF vzw voor het werkingsjaar 2019 voor het programma audiovisuele projecten met
kwetsbare jongeren.

21.

PREVENTIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en de
KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, inzake beleidsdoelstellingen rond
preventie en maatschappelijke vervreemding.

22.

DIVERSITEIT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
het Agentschap Integratie en Inburgering voor de uitvoering van het programma
‘coördineren en uitvoeren van het taalactieplan Mechelen’ voor de periode 01-01-2019
tot 31-12-2019.

23.

DIVERSITEIT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en
Agentschap Integratie en Inburgering voor de uitvoering van het programma ‘Proeftuin
Taalhulp’ voor de periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2019.

24.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
Universiteit Gent betreffende het plaatsen van weerstations in Mechelen.

25.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring tijdelijk dienstreglement van de stedelijke openbare
bibliotheek n.a.v. verhuis naar 'Het Predikheren'.

26.

CULTUUR. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Mechelen en Perpodium vzw
voor Taxshelter en managementondersteuning Mechelse Kunstenorganisaties.

27.

CULTUUR.
1)
2)

Intrekking van het “Toelagereglement op muziekstadsdiensten voor Mechelse
muziekverenigingen HaFaBra’s”, goedgekeurd in zitting van 28 januari 2019.
Goedkeuring aangepast “Toelagereglement op muziekstadsdiensten voor Mechelse
muziekverenigingen HaFaBra’s”, met invoeging van een artikel 3 met de
verduidelijking omtrent welke concerten er worden bedoeld en het feit dat de
concerten gratis toegankelijk moeten zijn.

28.

ECONOMIE. Intrekking van het huishoudelijk reglement (gemeenteraadsbesluit 23 mei
2017) op de Curiosamarkt ingevolge stopzetten organiseren rommelmarkt Curiosa door
de stad.

29.

KUNSTONDERWIJS. Samenstelling van het vakbondsoverleg stad/onderwijsvakbonden.
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30.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van het
rooilijn- en innemingsplan voor het verkavelen van grond in 13 loten en de aanleg van
nieuwe wegenis, op een terrein met als adres Auwegemvaart - Koningin Astridlaan te
2800 Mechelen, en met als kadastrale afdeling 4, sectie F, nummers 625F, 625W, 625X
en 628M, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel
47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

31.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen voor aanleg van een nieuwe
ontsluitingsweg, op een terrein met als adres Plattebeekstraat 11-13 te 2800 Mechelen,
en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie C, perceelnummers 281/2_, 421F,
421G, 421H, 421K en 421M, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het
decreet van de omgevingsvergunning.

32.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van het
rooilijn- en innemingsplan voor het het bouwen van 54 wooneenheden waarvan 15
eengezinswoningen en 39 appartementen en de heraanleg van wegenis en
infrastructuurwerken op een terrein met als adres Karekietstraat-WielewaalstraatTivolilaan-Kraaistraat-Meerkolstraat-Mezenstraat-Spreeuwstraat, Mechelen, in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het
besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

33.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring organisatie openbare verkopen via het
biedingsplatform "Biddit", volgens de gangbare werkwijze van de Kamer van Notarissen
van de provincie Antwerpen.

34.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring nieuwe huurovereenkomst betreffende de huur van de
stadswoning Hellincstraat 16.

35.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte voor de aankoop van de woning
Zelestraat 67, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nummer 416 C.

36.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare
procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek “2019-OO-OD-498”
inzake de opdracht “Aanleg vliet Zakstraat - Muntstraat” met prijs als enige
gunningscriterium.

37.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare
procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2019-OO-500 inzake het
dossier "Raamovereenkomt voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van
het personeel van de groep Mechelen”.

38.

PERSONEELSBELEID. Vaststelling kabinetsvergoeding aan kabinetspersoneel voor de
bestuursperiode 2019-2024.
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