STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

24 september 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 aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering op gewestweg N16 (Steenweg op Blaasveld)
tussen Zennebrug en Molenbeekstraat, voor invoering snelheidsbeperking 50
km/u.

Goedgekeurd

2.

POLITIE-PERSONEEL. Openverklaring van betrekkingen binnen het
operationeel en het CALog kader in het kader van de vierde mobiliteitscyclus
2013.

Goedgekeurd

3.

POLITIE-FINANCIËN. Kennisname brief van 5 augustus 2013 van de dienst
Toezicht Lokale Politie – Federale Diensten van de Gouverneur – van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, waarin ter kennis wordt
gebracht dat de begrotingswijzigingen werden goedgekeurd, bij besluit van
mevrouw de gouverneur van 26 juli 2013, mits opmerking.

Kennisname

4.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Kennisname
goedkeuringsbesluit van 23 juli 2013 van de waarnemende gouverneur van de
jaarrekening 2012.

Kennisname

5.

REGIE GRONDBELEID. Goedkeuring begrotingswijziging 2/2013.

Goedgekeurd

6.

REGIE STADSVERNIEUWING. Goedkeuring begrotingswijziging 2/2013.

Goedgekeurd
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7.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname Interne kredietaanpassing (IKA) I02
dienstjaar 2013.

Kennisname

8.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 en nr. 12 dienstjaar
2013 & aangepaste meerjarenplanning.

Goedgekeurd, met inbegrip van amendement

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)
2)

Goedkeuren van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de Protestantse kerk
Mechelen-Zuid.
Aktename van het budget 2014 van de Protestantse kerk Mechelen-Zuid.

Goedgekeurd

10.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW Oprit W,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

11.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW ProccMechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

12.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW ROJM,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

13.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van CGG De Pont,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

14.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW De Lage
Drempel, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename
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15.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW Werkgroep
Integratie Vluchtelingen, betreffende de controle op de aanwendig van de
stadstoelage.

Aktename

16.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.

Aktename

17.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening 2012 van VZW MMMechelen.

Aktename

18.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename van de jaarrekening 2012 van VZW
Mechelse Feesten.

Aktename

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het reglement "Indirecte belasting op
het tijdelijk innemen van de openbare ruimte".

Goedgekeurd

20.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het reglement "Belasting reglement
op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar,
ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand."

Goedgekeurd

21.

FINANCIËN. Toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2013 aan
AGB SAM voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken
van de stedelijke sportinfrastructuur.

Goedgekeurd
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22.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

Goedkeuring omvorming AGB Sport Actief Mechelen (SAM) in een Extern
Verzelfstandigd Agentschap in Publiekrechtelijke vorm (EVA-AGB).
Goedkeuring motivatienota en statutenwijziging.

Goedgekeurd

23.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)

Goedkeuring omvorming van de vzw PROCC Mechelen tot een Extern
Verzelfstandigd Agentschap in Publiekrechtelijke vorm (EVA-AGB) onder de naam
AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
Goedkeuring motivatienota en goedkeuring statuten.

Goedgekeurd

24.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Goedkeuring omvorming van de vzw Nekkerhal tot een Extern Verzelfstandigd
Agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-P).
Goedkeuring motivatienota en statutenwijziging.

Goedgekeurd

25.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring omvorming vzw MMMechelen tot een Extern Verzelfstandigd
Agentschap in Privaatrechtelijke vorm (EVA-P) onder de naam mmMechelen
Feest! vzw.
Goedkeuring motivatienota en statutenwijziging.
Aanduiding leden algemene vergadering.

Goedgekeurd

26.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Goedkeuring omvorming van de vzw Brouwgebouw Lamot tot een Extern
Verzelfstandigd Agentschap in Privaatrechtelijke vorm (EVA-P).
Goedkeuring motivatienota en statutenwijziging.

Goedgekeurd

27.

JEUGD.
1)
2)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw Kinder- en Tienerwerking
Mechelen voor de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013.
Goedkeuring verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw ROJM
voor de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013.

Goedgekeurd
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28.

ECONOMIE.
1)

2)
3)

Opheffing van de gemeenteraadsbesluiten van 25 april 2012 houdende Reglement
inzake het verlenen van een premie voor de vestiging van een handelszaak’ en
het ‘Reglement inzake het verlenen van een premie voor de renovatie van gevels
van handelspanden’.
Goedkeuring van het aangepast reglement inzake het verlenen van een premie
voor de vestiging van een handelszaak.
Goedkeuring van het aangepast reglement inzake het verlenen van een premie
voor de renovatie van gevels van handelspanden.

Goedgekeurd

29.

ECONOMIE.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2012 betreffende het
huishoudelijk reglement openbare markten.
Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement openbare markten.

Goedgekeurd

30.

BEGRAAFPLAATSEN.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 6 december 2011 inzake de
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 06-12-2011.
Goedkeuring van de nieuwe politieverordening op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging.

Goedgekeurd

31.

RUIMTELIJKE ORDENING. Benoeming van de leden van de GECORO 20132018.

Goedgekeurd

32.

GROENBEHEER. Goedkeuring van het bestek 2013-NGO-559 voor de
restauratie van de boogbrug in de Kruidtuin en tot het vaststellen van de wijze
van gunnen volgens een openbare aanbesteding.

Goedgekeurd

33.

MONUMENTENZORG. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure van de algemene offertevraag aan de voorwaarden en bepalingen
vervat in het bestek 2013-MZ-561 inzake de ‘aanstelling van een uitvoerder
van het materiaaltechnisch onderzoek van het interieur van de Sint-Alexius- en
Sint-Catharinakerk’.

Goedgekeurd
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34.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)
3)

Kennisname besluit van de provinciegouverneur van 20 augustus 2013 tot
schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2013 inzake de aangepaste
rechtspositieregeling voor de personeelsleden van de stad en OCMW.
Beslissing tot intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2013.
Herneming gemeenteraadsbesluit met inbegrip van de wijzigingen conform de
bemerkingen van de provinciegouverneur.

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

34/1. BESTUUR. Verwijderen van verhoogde middenberm op Leuvensesteenweg.
Voorstel gemeenteraadslid .C. François. niet ter stemming gelegd

34/2. BESTUUR. Retributie offerfeest.
Voorstel gemeenteraadslid F. Bennasser. verworpen
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