STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 19 december
2017
om 18.30u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

3.

2)

2)
3)

Goedkeuren meerjarenplan 2018-2021 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
Kennisname budget 2018 van het Zorgbedrijf Rivierenland.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)

2)

3)

7.

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/8 van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
Kennisname budgetwijziging 2017/2 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
Kennisname budget 2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Mechelen.

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND.
1)
2)

6.

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021 van de OCMW-vereniging
Dodoens.
Kennisname budget 2018 van de OCMW-vereniging Dodoens.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
1)

5.

Aktename brief van 1 juni 2017 van mevrouw Rita Van den Bossche, waarbij zij
haar ontslag indient als voorzitter van de gemeenteraad, met ingang van 1
januari 2018.
Verkozen verklaring en aanstelling, in toepassing van artikel 8 § 1 van het
gemeentedecreet, van een voorzitter van de gemeenteraad, in opvolging van
mevrouw Rita Van den Bossche.

OCMW-VERENIGINGEN.
1)

4.

Aktename brief van 22 mei 2017 van de heer Christiaan Backx, waarbij hij zijn
ontslag indient als schepen, met ingang van 1 januari 2018.
Verkozen verklaring, aanstelling en eedaflegging van een schepen, in toepassing
van artikel 50 §1 van het gemeentedecreet, in opvolging van de heer Christiaan
Backx, met ingang van 1 januari 2018.

Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 van volgende kerkfabrieken:
kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk,
kerkfabriek Sint-Pieter, kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en
kerkfabriek Emmaüs.
Aktename budgetwijziging 2017 van de volgende kerkfabrieken: kerkfabriek SintJan Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek
Sint-Pieter, kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek
Emmaüs.
Aktename budget 2018 van de volgende kerkfabrieken: kerkfabriek Sint-Jan
Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek SintPieter, kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
1)
2)
3)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/8 van het AGB SAM.
Goedkeuring budgetwijziging 2/2017 van AGB SAM.
Goedkeuring budget 2018 van het AGB SAM.
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8.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
1)
2)
3)

9.

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 van AGB MAC.
Goedkeuring budgetwijziging 2017/3 van AGB MAC.
Goedkeuring budget 2018 van AGB MAC.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/5 van AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring budgetwijziging 2017/2 van AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring budget 2018 van AGB Energiepunt Mechelen.

10.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Advisering begroting 2018 van de vzw
Jongerenwerk Mechelen (J@M).

11.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement "aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting"
aanslagjaar 2018.

12.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2018"
betreffende het aanslagjaar 2018.

13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik
van het openbaar domein tijdens evenementen, met ingang van 1 januari 2018 en voor
een termijn eindigend op 31 december 2019.

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN.
1)
2)
3)

Invoering van het retributiereglement op het innemen van plaatsen op en
langsheen het openbaar domein door ambulante handelaars, met ingang van 1
januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Opheffing van het retributiereglement op het innemen van standplaatsen op het
openbaar domein door frituren vanaf 1 januari 2018.
Opheffing van het belastingreglement op ambulante handel vanaf 1 januari 2018.

15.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het belastingreglement op het bedelen van
maaltijden per bromfiets of motorfiets, met ingang van 1 januari 2018 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.

16.

MOBILITEIT. Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van leveringen met de
fiets, met ingang van 1 januari 2018.

17.

MOBILITEIT. Goedkeuring subsidiereglement elektrische mobiliteit.

18.

GROENBEHEER. Goedkeuring huishoudelijk reglement gebruik parken en tuinen, met
ingang vanaf 1 januari 2018.

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het retributiereglement voor het gebruik van
parken en tuinen tijdens evenementen, met ingang van 1 januari 2018 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.

20.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 14 over dienstjaren 20142021.

21.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 3 over dienstjaar 2017.

22.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 3 over dienstjaar
2017.

23.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budget over dienstjaar 2018.

24.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring statutenwijziging AGB SAM zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur
van 23 november 2017.
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25.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan AGB SAM
voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college om de prijssubsidie aan AGB SAM
betaalbaar te stellen.

26.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring statutenwijziging AGB MAC zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur
van 20 november 2017.

27.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring tarieven en prijssubsidies 2017 AGB MAC, volgens de voorgelegde
tarievenlijst, met ingang vanaf 1 december 2017.

28.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 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 om de
prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

29.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aktename jaarrekening 2016 van het
EVAP Mechelen Morgen cvba.

30.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van Vzw GymFlex,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

31.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van Vzw
Dierenbescherming Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

32.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename overzicht ontvangsten en uitgaven 20162017 van de Verenigde Handelscomités Mechelen Centrum, betreffende de controle op
de aanwending van de stadstoelage.

33.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van Kinderdagverblijf
VIBA V.O.F. (vennootschap onder firma), betreffende de controle op de aanwending van
de stadstoelage.

34.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van Groep Intro vzw,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

35.

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND. Goedkeuring aanpassing statuten publiekrechtelijke
Vereniging Zorgbedrijf Rivierenland met betrekking tot detachering statutaire
personeelsleden onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

36.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Goedkeuring van de verkoop van de kinderdagverblijven Zwaluwstraat,
Dennenstraat en Klein Begijnhof aan Zorgbedrijf Rivierenland.
Goedkeuring van het toekennen van hetzelfde gebruiksrecht aan het Zorgbedrijf
als hetgene dat in een overeenkomst, op 16 december 2008 goedgekeurd door de
gemeenteraad, door Artesis Hogeschool, erfpachtnemer, aan de stad werd
toegekend voor de portierswoning Leopoldstraat 44.

37.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de concessienota - onderhandelingsprocedure en
het ontwerp van concessieovereenkomst betreffende 'Aanstelling concessiehouder
horeca Predikherenklooster'.

38.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring notariële akte houdende eigendomsoverdracht door de
heer en mevrouw Van Loon – Panis aan de stad van een perceel grond (deel van de
vroegere vliet Oude Melaan) gelegen Zakstraat 22-24.
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39.

ONDERNEMERSHUIS.
1)
2)
3)

Opheffing van het huishoudelijk reglement Oh!, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 22 maart 2016.
Goedkeuring aangepast 'Huishoudelijk reglement Oh! - Huurders kantoren en
vergaderzalen.
Goedkeuring dienstverleningsovereenkomsten:
- ‘Stad Mechelen – Oh! Mechelen / Oh!Fix’
- ‘Stad Mechelen – Oh! Mechelen / Oh!Mix’
- ‘Voorwaarden lidmaatschap Bar d’Office Oh! Mechelen’

40.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring aanpassing van artikel 2 van het dienstreglement van de
stedelijke openbare bibliotheek, laatst goedgekeurd in zitting van 30 september 2014.

41.

ECONOMIE.
1)
2)

42.

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 betreffende het reglement
'Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein en private plaatsen door
ambulante handelaars'.
Goedkeuring aangepast 'Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein
en private plaatsen door ambulante handelaars'.

ECONOMIE.
1)
2)

Goedkeuring verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 20 november 2008 voor het exploiteren van
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

43.

ECONOMIE. Goedkeuring van het reglement voor fietstaxidiensten.

44.

ECONOMIE.
1)
2)
3)

Opheffing reglement Bloemenverkoop stedelijke Begraafplaatsen van 12 oktober
1994.
Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2015 betreffende het
huishoudelijk reglement openbare markten.
Goedkeuring van het aangepast huishoudelijk reglement openbare markten.

45.

ECONOMIE. Goedkeuring van het reglement Premie Kernversterkend Renoveren.

46.

PREVENTIE. Bekrachtiging drie-partijenovereenkomst 'Project Pleinmaker' tussen de
stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en de 'pleinmaker'.

47.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de
uitbreiding arbeidsplaatsen lokale diensteneconomie tussen de stad Mechelen en
Fietsatelier Mechelen vzw voor een periode 19-12-2017 t.e.m. 31-12-2019.

48.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Beslissing tot uittreding uit het Lascentrum vzw.

49.

WONEN. Verlenen van een renteloze lening aan Woonpunt Mechelen met ingang vanaf
31/12/2017 en met een voorziene terugbetaling in 2021.

50.

STADSONTWIKKELING. Stadsbrede Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en
ruimtelijke kwaliteit Mechelen.
1)
2)
3)

Vaststelling huishoudelijk reglement dat de werking van de Kwaliteitskamer regelt.
Vaststelling van de vergoeding aan de leden van de Kwaliteitskamer.
Aanstelling van de leden van de Kwaliteitskamer voor de periode van 1 januari
2018 t.e.m. 30 juni 2019.

51.

OPENBAAR DOMEIN. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
Noordstraat, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen
woongebied.

52.

PERSONEELSBELEID. Aanwending van de toegekende VIA 4 restmiddelen 2017 voor de
verhoging van de maaltijdcheques van 5 euro naar 6 euro welke reeds werd beslist
m.i.v. 1 januari 2016 voor alle personeelsleden van stad, Sociaal Huis en AGB SAM.
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53.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)
3)

54.

Goedkeuring van de aangepaste rechtspositieregeling, met ingang van 1 januari
2018.
Goedkeuring van het aangepast evaluatiereglement, met ingang van 1 januari
2018.
Goedkeuring van het aangepast vormingsreglement, met ingang van 1 januari
2018.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)
3)
4)

Beslissing tot delegatie van de bevoegdheid voor de lokale rechtspositieregeling
van de gemeenteraad naar het college, met ingang van 2 januari 2018.
Beslissing tot delegatie van de bevoegdheid voor het organogram van de
gemeenteraad naar het college, met ingang van 2 januari 2018.
Beslissing tot delegatie van de bevoegdheid voor de personeelsformatie voor de
personeelsformatie van de gemeenteraad naar het college, met ingang van 2
januari 2018.
Beslissing tot jaarlijkse rapportering door het college aan de gezamenlijke
commissie/comité veiligheid, financiën en algemene zaken over de genomen
beslissingen - na delegatie - inzake rechtspositieregeling, personeelsformatie en
organogram.
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