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24 februari 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. Bekrachtiging politieverordening van 22 januari
2015 uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, tot instelling
van een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red
KV Mechelen - K. Lierse S.K. op 22 februari 2015.

Goedgekeurd

2.

BESTUUR. VVV Mechelen vzw. Aanduiding afgevaardigde namens de Sp.afractie als lid van de algemene vergadering ter vervanging van Farid
Bennasser.

Goedgekeurd

3.

BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2014 organisatiebeheersing,
inclusief de uit te voeren audit en zelfevaluaties, in het kader van de artikels
99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem.

Goedgekeurd

4.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring van de motivatienota voor verzelfstandiging en beslissing tot de
oprichting van het EVAP Mechelen Morgen in de vorm van coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba).
Goedkeuring ontwerp van statuten van de Mechelen Morgen cvba.
Aanduiding gemeenteraadsleden als lid van de algemene vergadering en de raad
van bestuur van de cvba Mechelen Morgen.

Goedgekeurd

5.

DIVERSITEIT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Mechelen en het Huis van het Nederlands provincie Antwerpen vzw voor de
invoering van het programma "Coördineren en uitvoeren van het taalactieplan
Mechelen" voor de periode 16-02-2015 tot 15-02-2016.

Goedgekeurd
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6.

ECONOMIE.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende het
huishoudelijk reglement openbare markten.
Goedkeuring aangepast Huishoudelijk Reglement openbare markten.

Goedgekeurd

7.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst tussen Leerwerkbedrijf Mechelen en de
Werkervaringspromotor 2009-2015, met het oog op een verlenging van
1/7/2015 tot 30/9/2015.

Goedgekeurd

8.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve goedkeuring van de gedeeltelijke
afschaffing en verlegging van de buurtweg n°40 nabij de Juniorslaan te Leest.

Goedgekeurd

9.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring tot inlijving als openbaar
domein van het perceel 4 F 254 W gelegen aan de Stuivenbergbaan (lot 3).

Goedgekeurd

10.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

Goedkeuring vaststelling stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen.
Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 november 2014 inzake vaststelling
stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen.

Goedgekeurd

11.

GROENBEHEER. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015NGO-780 inzake de aanleg Park Populierendreef.

Goedgekeurd

12.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding, aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015MZ-772 inzake restauratiewerken natuursteen en glas-in-loodramen van
O.L.Vrouw van Bijstandskerk Walem.

Goedgekeurd
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13.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure van de beperkte offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen
vervat in het bijzonder bestek 2014-DEPSI-688 "DBFM de Nekker" voor de
huisvesting van de brandweer en de uitvoeringsdiensten.

Goedgekeurd

14.

INFORMATICA. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst "Technische
Ondersteuning door ICT-profielen".

Goedgekeurd

15.

VASTGOEDBELEID. Vaststelling verkoopprijzen voor het Huis van Lorreinen
met 6 casco-units gelegen hoek Scheerstraat - F. De Merodestraat.

Goedgekeurd

16.

PERSONEELSBELEID. Wijziging rechtspositieregeling voor de personeelsleden
van de stad.

Goedgekeurd

17.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring bijlage welzijnswetgeving aan het
arbeidsreglement voor de personeelsleden van de stad.

Goedgekeurd

18.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring aanpassing evaluatiereglement voor de
personeelsleden van de stad, als bijlage bij de rechtspositieregeling.

Goedgekeurd

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

18bis. BESTUUR. Voorstel tot aanpassing deontologische code stadspersoneel.
Voorstel van raadslid H. Keldermans verworpen.
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18ter. BESTUUR. Voorstel tot vraagstelling aan provinciebestuur inzake "De
Nekkerpool".
Voorstel van raadslid H. Keldermans niet ter stemming gelegd.

18quater.BESTUUR. Voorstel i.v.m. belastingsbeleid ten aanzien van
eenpersoonsgezinnen.
Voorstel van raadslid C. Gennez verworpen.
PUNT BESLOTEN VERGADERING
19
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