STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

23 juni 2015

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 politieverordening, inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop 2015,
in de Kruidtuin.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van
Maanrock 2015.

Goedgekeurd

3.

POLITIE. Verlening van positief advies inzake de plaatsing van bijkomende
camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het
evenement Maanrock 2015.

Goedgekeurd

4.

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

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Aktename budgetwijziging 1/2015.

Goedgekeurd / Aktename

5.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. I - 2 over
dienstjaar 2015.

Aktename

6.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2015
en meerjarenplanwijziging nr. 6 over dienstjaar 2014 - 2019.

Goedgekeurd
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7.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2014 van de
Protestantse kerk Mechelen - Zuid.

Gunstig geadviseerd

8.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2014 van vzw MMMechelen Feest, betreffende de
controle op de aanwending van een stadstoelage.
Advisering begroting 2015 van vzw MMMechelen Feest, betreffende de toekenning
van een stadstoelage.

Aktename / Gunstig geadviseerd

9.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.
1)
2)

Goedkeuring waarderingsregels van AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring jaarrekening 2014 van AGB Energiepunt Mechelen.

Goedgekeurd

10.

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

Goedkeuring waarderingsregels van AGB MAC.
Goedkeuring jaarrekening 2014 van AGB MAC.

Goedgekeurd

11.

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

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 van AGB MAC.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2015 van AGB MAC.

Goedgekeurd

12.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - INTERLOKALE VERENIGING GASAM.
Goedkeuring typeovereenkomst tussen de stad Mechelen en de betrokken
gemeente van de interlokale vereniging GASAM.

Goedgekeurd

13.

FINANCIËN. Goedkeuring verlening van een renteloze lening aan Woonpunt
Mechelen.

Goedgekeurd
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14.

FINANCIËN. Intekening op de kapitaalsverhoging bij Iverlek.

Goedgekeurd

15.

FINANCIËN. Advisering brandweerbijdragen afrekening 2012 - werking 2011.

Gunstig geadviseerd

16.

BESTUUR. Kennisname verzoekschrift aan de gemeenteraad ingediend op 18
mei 2015 door de heer Boogaerts e.a. inzake het RUP Spreeuwenhoek en
beslissing over de ontvankelijkheid met het voorstel om het college te
verzoeken het verzoekschrift nader te onderzoeken en een beslissing te nemen
over het ingediende verzoek zodat binnen de door het gemeentedecreet
voorziene termijn een gemotiveerd antwoord kan verzonden worden.

Goedgekeurd

17.

BESTUUR. Goedkeuring overeenkomst met NV Marktinvest inzake
inhuurneming van een cascopand in het Project Clarenhof, Leermarkt 1, met
het oog op de exploitatie door de cvba Mechelen Morgen.

Goedgekeurd

18.

BESTUUR. Goedkeuring subsidie-aanvraagdossier voor Erfgoeddepot Rato om
in te dienen bij de Vlaamse Overheid in navolging van de subsidiecontracten
met het Federaal Grootstedenbeleid.

Goedgekeurd

19.

BESTUUR. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Interleuven in het
kader van het Europees Interregproject See2Do!

Goedgekeurd

20.

OMBUDSMAN. Aktename jaarverslag 2014 van de ombudsman.

Aktename

21.

SPORT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de
Koninklijke Mechelse Tennis - en Hockeyclub vzw inzake het verlenen van een
subsidietoelage in het kader van sportinfrastructuurwerken voor de periode
2015-2024.

Goedgekeurd
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22.

SPORT. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en Sportizon nv
inzake de organisatie van het Na-tour Criterium Mechelen in 2015, 2016 en
2017.

Goedgekeurd

23.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen
VDAB, stad en Sociaal Huis inzake arbeidsmarktbeleid.

Goedgekeurd

24.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de
verkaveling Leemputstraat ZN.

Goedgekeurd

25.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis in functie van een
verkaveling Leemputstraat ZN, in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd

26.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring van het rooilijn- en
innemingsplan - voor het Project Depot Rato, voor de realisatie van een
nieuwe verkaveling.

Goedgekeurd

27.

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

Goedgekeurd

28.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO 20132018, laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2015.

Goedgekeurd
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29.

GROENBEHEER.
1)
2)
3)

Goedkeuring bruikleenovereenkomst tussen stad Mechelen en Sociaal Huis
Mechelen inzake percelen grond gelegen aan de Oude Antwerpsebaan inzake de
aanleg van een volkstuinpark met speelruimte voor de jeugdbeweging.
Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de stad Mechelen en Tuinhier
Mechelen vzw Mechelen inzake het beheer van het volkstuinpark 'Galgenberg'
gelegen aan de Oude Antwerpsebaan te Mechelen.
Goedkeuring overeenkomst tussen de stad Mechelen en Scouts en Gidsen Heilig
kruis VZW inzake het beheer van een perceel nabij het volkstuinpark 'Galgenberg'
gelegen aan de Oude Antwerpsebaan te Mechelen.

Goedgekeurd

30.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking (VOHPMB) aan de voorwaarden
en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr. 2015-GEB-843 inzake
aanstelling bouwcoördinator voor de restauratie en herbestemming van het
Predikherenklooster fase AB.

Goedgekeurd

31.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de aangepaste
procedure aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015DEPSI-806bis inzake de aangepaste opdracht tot het bouwen en uitbaten
ondergrondse parking Speecqvest.

Goedgekeurd

32.

AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015CA-816 inzake de opdracht "leveren, aanbrengen, versieren, wegnemen en
opslag van eindejaarsverlichting en overspanningen voor 2015, 2016 en
2017".

Goedgekeurd

33.

AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015CA-820 inzake schoonmaak en glaswerk.

Goedgekeurd

34.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst houdende het verlenen door de
stad Mechelen (eigenaar/ erfpachtgever) aan het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur (erfpachter) van een erfpachtrecht op het gebouw
"Cultuurcentrum", Minderbroedersgang 3 te Mechelen.

Goedgekeurd
Beslissingslijst website
23 juni 2015

5

35.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand door de stad Mechelen
aan de aanpalende eigenaar (mevrouw Goossens) van een perceeltje grond
gelegen langsheen de Juniorslaan te Mechelen/Leest.

Goedgekeurd

36.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand door de stad aan de bvba
Immo Vos Vastgoed, dhr. Ken Gobbers en dhr. Bart Vos, van units 3 en 4 in
het nieuwbouwproject op de hoek Scheerstraat/Fr. de Merodestraat te
Mechelen (Het Huis van Lorreinen).

Goedgekeurd

37.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand door de stad aan de heer
Bruyninckx en mevrouw Vercammen van unit 5 in het nieuwbouwproject op de
hoek Scheerstraat/Fr. de Merodestraat te Mechelen (Het Huis van Lorreinen).

Goedgekeurd

38.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand door de stad aan bvba
Riverbay en de echtgenoten Bayezt - Vermoortel van unit 6 in het
nieuwbouwproject op de hoek Scheerstraat/Fr. de Merodestraat te Mechelen
(Het Huis van Lorreinen).

Goedgekeurd

39.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring leidraad voor de marktbevraging tot
vervreemding van de Oude Stadsfeestzaal, herbestemming tot stadsbioscoop.

Goedgekeurd
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