STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

23 april 2013

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op
de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen betreffende
het parkeren met beperkte parkeerduur op gemeente- en gewestwegen
(blauwe zone) en woonzone Holmlei: aanpassing regeling E9b naar E9a "max.
3,5ton".

Goedgekeurd

2.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het retributiereglement inzake
parkeren.

Goedgekeurd

3.

MOBILITEIT. Goedkeuring addendum bij de concessieovereenkomst tot
invoering van het SMS-parkeren en de aangepaste werkwijze inzake de blauwe
zone.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in de Zandvoortstraat,
straatgedeelte van kruispunt Blarenberglaan tot T-aansluiting ter hoogte van
nummer 20 / 21.

Goedgekeurd

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement
betreffende de verkeersreglementering in de Hanswijkvaart, gedeelte tussen
Motstraat en Colomabrug, in het kader van het minder-hinder plan
stationsproject.

Goedgekeurd

6.

POLITIE-ICT. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
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voorwaarden en bepalingen van het bestek “DALOP 2013-01”, inzake de
aankoop van mountainbikes en stadsfietsen ten voordele van de lokale politie.
Goedgekeurd

7.

POLITIE-PERSONEEL. Openverklaring van betrekkingen binnen het
operationeel kader in het kader van de tweede mobiliteitscyclus 2013.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budgetwijziging 2013 van de
kerkfabriek H.H. Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar.

Aktename

9.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2013 van VZW Oprit
W.

Gunstig geadviseerd

10.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2013 van de vzw
Procc-Mechelen.

Gunstig geadviseerd

11.

FINANCIËN. Toekennen renteloos thesaurievoorschot aan de vzw
Speelgoedmuseum.

Goedgekeurd

12.

FINANCIËN. Goedkeuring begrotingswijziging 1/2012 en 2/2012 van AGB SAM.

Goedgekeurd

13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op de afgifte
van administratieve stukken.

Goedgekeurd

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN.
1)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2010 houdende
retributiereglement "voor het gebruik van de ontmoetingsruimte in het

Beslissingslijst website
23 april 2013

2

2)

jeugdcentrum - Metteko".
Invoering retributiereglement "voor het gebruik van Club Kamikaze"', met ingang
van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

15.

JEUGD. Goedkeuring huurreglement Club Kamikaze.

Goedgekeurd

16.

BESTUUR.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2012 inzake het reglement
'ondersteuning door de stad Mechelen in bekendmaking van privé-initiatieven'.
Goedkeuring aangepast reglement "ondersteuning door de stad Mechelen in
bekendmaking van privé-initiatieven".

Goedgekeurd

17.

JEUGD.
1)
2)
3)

Erkenning stedelijke jeugdraad als adviesorgaan 2013-2018.
Goedkeuring statuten stedelijke jeugdraad.
Goedkeuring samenstelling stedelijke jeugdraad 2013-2018.

Goedgekeurd

18.

BESTUUR.
1)
2)

Benoeming vertegenwoordigers van de stedelijke cultuurraad in de raad van
beheer van het cultuurcentrum Mechelen en de algemene vergadering en raad
van bestuur van de vzw Procc-Mechelen.
Benoeming van externe deskundigen in de algemene vergadering van vzw ProccMechelen.

Goedgekeurd

19.

BRANDWEER.
1)
2)

Kennisname opstartdossier van de prezone Rivierenland.
Goedkeuring detacheringsovereenkomsten met de financieel beheerder en twee
leden van het brandweerkorps.

Goedgekeurd

20.

ECONOMIE. Opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2012 betreffende het
reglement inzake het verlenen van een premie voor verbrede activiteiten voor
landbouwers.

Goedgekeurd
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21.

MOBILITEIT. Gemeentelijke Begeleidingscommissie in het kader van het lokaal
mobiliteitsbeleid.
1)
2)
3)
4)

Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).
Samenstelling Gemeentelijke begeleidingscommissie.
Aanduiding schepen van mobiliteit als voorzitter van de Gemeentelijke
begeleidingscommissie.
Delegatie van de bevoegdheid tot het openstellen van de vergaderingen van de
Gemeentelijke begeleidingscommissie voor vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld en de bevolking aan de voorzitter van de
Gemeentelijke begeleidingscommissie.

Goedgekeurd

22.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring samenstelling GECORO.

Goedgekeurd

23.

GROENBEHEER.
1)
2)
3)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 21 december 1995 en 28 mei 1998 inzake
premiereglement voor het aanplanten en onderhouden van kleine
landschapselementen.
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 12 september 1996 inzake het
premiereglement voor het organiseren en uitvoeren van natuurontwikkelings- en
milieu - educatieve projecten.
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2006 inzake het
premiereglement voor het instandhouden van zwaluwnesten.

Goedgekeurd

24.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring selectieleidraad voor de
concurrentiedialoog voor het PPS - Stadsvernieuwingsproject 'Tinelsite'.

Goedgekeurd

25.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de openbare aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
door architectenbureau Roma opgemaakte bestek inzake de voltooiing van de
buitenrestauratie van de Sint-Alexius- en Catharinakerk.

Goedgekeurd

26.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de openbare aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek nr. 2013-GEB-476 inzake de opdracht Douanegebouw vervangen ketels, plaatsen automatische CV-regeling en aanbrengen
thermostaatkranen.
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Goedgekeurd

27.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bestek 2013-GEB-467 inzake het onderhoud brand- en inbraakinstallaties
diverse stadsgebouwen.

Goedgekeurd

28.

CENTRALE AANKOOP. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bestek 2013-CA-464 inzake de opdracht "Levering van mobiele telefonie,
mobiele datacommunicatie en vaste telefoondiensten.

Goedgekeurd

29.

VASTGOEDBELEID. Volmachtverlening aan het college van burgemeester en
schepenen om bij niet - verkoop van een te koop staand eigendom binnen de
zes maanden te rekenen vanaf de bekendmaking, een éénmalige aanpassing
van de verkoop/inzetprijs door te voeren van maximum 20%.

Goedgekeurd

30.

REGIE STADSVERNIEUWING. Verkoop uit de hand door de stad Mechelen van
appartement 17/102 en autostaanplaats nr. 2 in het "Woonproject
Auwegemvaart", gelegen aan de Auwegemvaart 17-18 te Mechelen.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda
toegevoegd:
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