STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

25 juni 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.

POLITIE. Vastlegging van de wijze van gunnen volgens de procedure
"algemene offerteaanvraag" aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek
"DALOP 2013-03" inzake de levering van een multifunctionele
commandowagen ten voordele van de lokale politie.

Goedgekeurd

2.

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

Goedgekeurd

3.

POLITIE-FINANCIËN. Vaststelling van de jaarrekening 2012 van de lokale
politie.

Goedgekeurd

4.

POLITIE-FINANCIËN. Kennisname brief van 25 april 2013 betreffende het
nazicht van de begroting 2013 van de lokale politie door de Fod Binnenlandse
Zaken - federale diensten van de gouverneur - dienst toezicht lokale politie.

Kennisname

5.

POLITIE-FINANCIËN. Vaststelling begrotingswijzigingen nr. 1/2013 - gewone
dienst - en nr. 11/2013 - buitengewone dienst - van de lokale politie.

Goedgekeurd

6.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Aktename van de
jaarrekening 2012.

Aktename
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7.

REGIE STADSVERNIEUWING. Vaststelling Staat van Ontvangsten en Uitgaven
2012 en Jaarrekening 2012.

Goedgekeurd

8.

REGIE STADSVERNIEUWING. Kennisname goedkeuring begroting 2013 door de
provinciegouverneur.

Aktename

9.

REGIE STADSVERNIEUWING. Vaststelling begrotingswijziging 1/2013.

Goedgekeurd

10.

REGIE GRONDBELEID. Vaststelling Staat van Ontvangsten en Uitgaven 2012
en Jaarrekening 2012.

Goedgekeurd

11.

REGIE GRONDBELEID. Kennisname goedkeuring begroting 2013 door de
provinciegouverneur.

Aktename

12.

REGIE GRONDBELEID. Vaststelling begrotingswijziging 1/2013.

Goedgekeurd

13.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling van de budgetrekening 2012.

Goedgekeurd

14.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname goedkeuring budget 2013, door
provinciegouverneur.

Kennisname

15.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename Interne kredietaanpassing (IKA) nr. I-01
dienstjaar 2013.

Aktename
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16.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 en nr. 11 dienstjaar
2013 en aangepaste meerjarenplanning.

Goedgekeurd

17.

FINANCIËN-BUDGET. Goedkeuring beleidsdomeinen van de financiële nota in
het kader van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC).

Goedgekeurd

18.

FINANCIËN-TOEZICHT. Goedkeuring begroting 2013 van VZW de Nekkerhal.

Goedgekeurd

19.

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

Aktename

20.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring overeenkomst inzake
secretariaatsvergoeding van de Kerkfabriek de Goede Herder Sint-KatelijneWaver.

Goedgekeurd

21.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename van de jaarrekening 2012 van de
VZW Steuncomité Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen, betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

22.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering van de begroting 2013 VZW
MMMechelen indien de identieke begroting 2013, zoals goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van 21 december 2012, ook wordt goedgekeurd door de
Algemene Vergadering.

Gunstig geadviseerd

23.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging belastingreglement op vertoningen en
vermakelijkheden, laatst goedgekeurd in zitting van 26 maart 2013, onder de
nieuwe benaming "belasting op sportwedstrijden, filmvoorstellingen en
circusgezelschappen".

Goedgekeurd
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24.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het retributiereglement op
feestmateriaal en evenementen, laatst goedgekeurd in zitting van 26 maart
2013.

Goedgekeurd

25.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging reglement "indirecte belasting op het
verwijderen van sluikstoren, opruimen van zwerfvuil, op het uitvoeren van
werken voor of in de plaats van derden en op alarmmeldingen", laatst
goedgekeurd in zitting van 26 maart 2013.

Goedgekeurd

26.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering retributiereglement vergunning autoluwe
zone.

Verdaagd, opnieuw te agenderen voor gemeenteraad 3 september 2013.

27.

FINANCIËN. Goedkeuring van de type-overeenkomst voor prefinanciering van
parasols en luifels voor inrichting horecaterrassen Grote Markt.

Goedgekeurd

28.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - INTERLOKALE VERENIGING
SPORTREGIO DIJLE-NETE. Goedkeuring jaarrekening en balans 2012.

Goedgekeurd

29.

ADVIESRADEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota van de
stedelijke sportraad.
Erkenning stedelijke sportraad.
Goedkeuring samenstelling algemene vergadering van de stedelijke sportraad.

Goedgekeurd

30.

ADVIESRADEN.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 25 april 1991 tot goedkeuring
inzake statuten van de stedelijke adviesraad land- en tuinbouw.
Goedkeuring nieuwe statuten van de stedelijke adviesraad land- en tuinbouw.

Goedgekeurd
Beslissingslijst website
25 juni 2013

4

31.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Goedkeuring omvorming van de vzw Mechels Overleg en Organisatie van het
Jeugdwelzijn (MOOJ) tot een tot Extern Verzelfstandig agentschap (EVA) onder de
naam Kinder- en tienerwerking Mechelen vzw.
Goedkeuring motivatienota en statutenwijziging.

Goedgekeurd

32.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aanduiding afgevaardigden
van de stad in "Kinder- en tienerwerking Mechelen vzw".

Goedgekeurd

33.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring van de beheersovereenkomst
AGB Sport Actief Mechelen.

Goedgekeurd

34.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de vzw
Industrie Mechelen Noord.

Goedgekeurd

35.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw
Lascentrum.
Voordracht kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de vzw
Lascentrum.

Goedgekeurd

36.

OMBUDSMAN. Goedkeuring van het 'Reglement klachtenbehandeling'.

Goedgekeurd

37.

OMBUDSMAN. Kennisname van het jaarverslag 2012 van de ombudsman.

Kennisname

38.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Goedkeuring
statutenwijziging vereniging Audio, met toepassing van Titel VIII hoofdstuk I
van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (externe verzelfstandiging en
samenwerking).

Goedgekeurd
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39.

ECONOMIE. Beslissing tot niet verlenen van een convenant voor de uitbating
van een kansspelinrichting klasse II aan Golden Palace Group, Gentsesteenweg
195c, Heffen.

Goedgekeurd

40.

SPORT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Cruyff Court met de Cruyff
Foundation.

Goedgekeurd

41.

WELZIJN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de periode 01-072013 tot en met 31-12-2013 tussen Stad Mechelen en
Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw.

Goedgekeurd

42.

WELZIJN. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor de
periode 01-01-2011 tot 31-12-2013 tussen de stad Mechzelen en De Lage
Drempel vzw.

Goedgekeurd

43.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst
tussen Stad Mechelen en Leerwerkbedrijf Mechelen tot 31/12/2013.

Goedgekeurd

44.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Verlenging samenwerkingsovereenkomst De
Ploeg.

Goedgekeurd

45.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met het
FVB, VDAB en Syntra, voor uitvoering van het project “bouwtroef”.

Goedgekeurd
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46.

MOBILITEIT. Goedkeuring van de overeenkomst met Vinci Park betreffende het
beheer van de whitelist, "Autoluwe binnenstad", als addendum bij de
concessieovereenkomst.

Goedgekeurd

47.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling onteigeningsplan in het kader
van RUP Guldendal/ bis.

Goedgekeurd

48.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis in de verkaveling
Guldendal.

Goedgekeurd

49.

REGIE STADSVERNIEUWING.
1)
2)
3)

Vaststelling maximale inkomensgrens voor de verkoop van het renovatieproject
de Gulden Ram.
Goedkeuring toewijzingsreglement voor de verkoop van het woonproject.
Vaststelling verkoopprijzen voor de 7 wooneenheden .

Goedgekeurd

50.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring van het eerste beschrijvend document
voor de concurrentiedialoog voor het PPS-Stadsvernieuwingsproject 'Tinelsite'.

Goedgekeurd

51.

REGIE STADSVERNIEUWING. Onderhandse verkoop aan de bvba Deadliners
van het pand "De Lombaard", Kanunnik de Deckerstraat 26 te Mechelen.

Goedgekeurd

52.

REGIE STADSVERNIEUWING.
1)
2)

Beslissing tot verkoop van de stadswoningen Sint-Katelijnekerkhof, Moensstraat,
Nokerstraat, Sint-Janstraat en Zelestraat.
Vaststellen verkoopprijzen (bij onderhandse verkoop)/minimum inzetprijzen (bij
openbare verkoop) stadswoningen.

Goedgekeurd

Beslissingslijst website
25 juni 2013

7

53.

REGIE STADSVERNIEUWING. Goedkeuring van de verkoop uit de hand door de
stad Mechelen van het eigendom in het appartementencomplex gelegen aan
de Auwegemvaart 17 18 te Mechelen, genaamd “Woonproject Auwegemvaart”.

Goedgekeurd

54.

REGIE GRONDBELEID. Openbare verkoop van een perceel bouwgrond gelegen
aan de Stuivenbergbaan te Mechelen.

Akkoord met voorstel

55.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen van
het bestek 2013-DEPSI-OD-511 inzake de aanstelling van een ontwerper voor
de heraanleg van de Goswin de Stassartstraat, de Schoutetstraat en de SintJanstraat.

Goedgekeurd

56.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen uitvoeren
onderhoudswerken aan verschillende straten.

Goedgekeurd

57.

OPENBARE WERKEN. Aanpassing ereloonovereenkomst voor heraanleg as
Grote Markt - Station.

Goedgekeurd

58.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure openbare aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bestek 2013-DEPSI-OD-526, opgemaakt door het studiebureau Talboom
inzake de renovatie van de riolering in de Stenenmolenstraat.

Goedgekeurd

59.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure openbare aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bestek 2013-DEPSI-OO-520 opgemaakt door het studiebureau Technum –
Tractebel voor de tweede fase van de heraanleg van de Tervuursestenweg.

Goedgekeurd
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60.

CENTRALE AANKOOP. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen
vervat in bestek 2013-CA-494 inzake de opdracht “Huur van milieuvriendelijke
kopieerapparaten met omniumonderhoudscontract”.

Goedgekeurd

61.

CENTRALE AANKOOP. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden van het bestek 2013-CA513 – inzake de opdracht "Meerjarig raamcontract voor het leveren van
voertuigen, machines met onderhoudscontract en contract voor herstellingen
en leveringen van wisselstukken".

Goedgekeurd

62.

PERSONEELSBELEID. Toekenning vergoeding aan kabinetspersoneel voor de
bestuursperiode 2013-2018.

Goedgekeurd

63.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

Goedkeuring aangepaste personeelsformatie kabinetten.
Goedkeuring uitbreiding personeelsformatie brandweer - staf.

Goedgekeurd

64.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

Goedkeuring nieuw arbeidsreglement stad Mechelen.
Opheffing gemeenteraadsbesluit 23 juni 2004 waarbij het arbeidsreglement werd
ingevoerd voor het stadspersoneel.

Goedgekeurd

65.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

Beslissing tot collectieve overstap naar de elektronische maaltijdcheques voor het
stadspersoneel en OCMW-personeel.
Goedkeuring reglement op de toekenning van elektronische maaltijdcheques, als
bijlage bij het arbeidsreglement.

Goedgekeurd

66.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring van de aangepaste Rechtspositieregeling
voor de personeelsleden van de stad en het OCMW.

Goedgekeurd
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67.

PERSONEELSBELEID. Toevoeging administratief statuut brandweer.

Akkoord met voorstel

68.

PERSONEELSBELEID. Aanpassing eindeloopbaanregeling in het administratief
statuut van het brandweerpersoneel.

Akkoord met voorstel
Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda
toegevoegd:

68/1. BESTUUR. Bevlagging Sint-Romboutstoren.
Voorstel van gemeenteraadslid K. Geys verworpen
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