STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

25 november 2014
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 in het doodlopend deel van de
Kreitenborgstraat, voor invoering statuut woonerf.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering in de Emmaüsdreef.

Goedgekeurd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen met
betrekking tot de verkeersreglementering in de navolgende straten of
snelheidszone:
1)
2)

Bedrijvenlaan, invoering snelheidsbeperking tot 50 km/uur.
Omgeving Egide Walschaertsstraat, invoering snelheidsbeperking tot 70 km/uur.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot verkeersreglementering in Tervuursesteenweg.

Goedgekeurd

5.

POLITIE - AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
procedure algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen van
het bestek FORCMS-MM-071 inzake levering van ergonomisch zitmeubilair.

Goedgekeurd

6.

POLITIE - AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
procedure open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen van het
bestek FORCMS -POMP-082 inzake levering van motorbrandstoffen via
magneetkaart.

Goedgekeurd
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7.

POLITIE - AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
procedure algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen
vervat in het bestek MDM/12D06 inzake leveringen van vaste ANPR
installaties.

Goedgekeurd

8.

POLITIE - AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek DALOP 2014-magazijnkast
inzake de aanneming van leveringen voor een geautomatiseerde magazijnkast.

Goedgekeurd

9.

POLITIE - AANBESTEDINGEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek DALOP 2014-archief inzake de
aanneming van leveringen voor een archiefsysteem.

Goedgekeurd

10.

POLITIE - AANBESTEDINGEN.
1)
2)

Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure algemene offerteaanvraag
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek FORCMS-VV-067 inzake
levering bestelwagens ten voordele van de lokale politie.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure algemene offerteaanvraag
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek FORCMS-VV-076 inzake
levering van personenwagens ten voordele van de lokale politie.

Goedgekeurd

11.

POLITIE - AANBESTEDINGEN.
1)
2)

Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek FORCMS-MM-079 inzake
leveringen van divers zitmeubilair ten voordele van de lokale politie.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek FORCMS-MM-086 inzake
leveringen van gewapende kasten ten voordele van de lokale politie.

Goedgekeurd

12.

POLITIE-PERSONEEL. Openverklaring betrekkingen binnen het operationeel
kader in het kader van de vijfde mobiliteitscyclus 2014.

Goedgekeurd
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13.

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

Goedkeuring meerjarenplan 2015-2019 van de OCMW-vereniging Audio.
Kennisname budget 2015 van de OCMW-vereniging Audio.

Goedgekeurd / Kennisname

14.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Kennisname budget 2015 van de OCMW-vereniging Dodoens.

Kennisname

15.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2015 van de
Protestantse kerk Mechelen-Zuid.

Aktename

16.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename ministeriële besluiten van 9
oktober 2014 houdende de opheffing en samenvoeging van
parochies/kerkfabrieken.

Aktename

17.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budgetwijziging 2014 van de
kerkfabriek HH Engelbertus en Bernardus.

Aktename

18.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename verantwoordingsnota's en bewijsstukken
dotatie 2013 ingediend door fracties van de gemeenteraad.

Aktename

19.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename van de geconsolideerde
jaarrekening 2013 van Vereniging van Parochiale Werken van het Dekenaat
Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

20.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2013 van vzw
Prisma, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.
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Aktename

21.

FINANCIËN-TOELAGEREGLEMENTEN. Wijziging toelagereglement voor het
verstrekken van gratis huisvuil- en pmd zakken, laatst goedgekeurd in zitting
van 26 november 2013.

Goedgekeurd

22.

FINANCIËN. Kennisname van de collegebeslissing van 7 november 2014 tot
niet - intekening op de kapitaalsverhoging van Iverlek.

Kennisname

23.

FINANCIËN. Goedkeuring verlenen van een stadswaarborg aan vzw Koninklijk
Racing Club Mechelen voor investeringen aan het stadion aan de normen van
2de klasse voetbal en thesauriebehoeften.

Goedgekeurd

24.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen, voorzitter,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging en de uitoefening van
haar mandaat.

Kennisname

25.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IVERLEK van 12
december 2014.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

26.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door de heer Koen Anciaux, bestuurder,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging en de uitoefening van zijn
mandaat.

Kennisname
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27.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van FINILEK van 12 december
2014.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

28.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover, directielid, over het beleid
van de intergemeentelijke vereniging en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

29.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 15 december 2014 van
PIDPA.
Goedkeuring mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

30.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover,
directielid, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging en de
uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

31.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 17 december 2014 van
PONTES.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

32.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Greet Geypen ondervoorzitter, over het beleid
van de intergemeentelijke vereniging en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname
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33.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IGEMO van 12 december
2014.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

34.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Rita Van den Bossche,
voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging en de
uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

35.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IVAREM van 12 december
2014.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

36.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door de heer Koen Anciaux, lid van het Adviescomité, over het
beleid van de intergemeentelijke vereniging en de uitoefening van zijn
mandaat.

Kennisname

37.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering CIPAL van 12
december 2014.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

38.

CENTRALE AANKOOP. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-CA-724 inzake de
aankoop van 1 materieelwagen voor brandweer Mechelen.

Goedgekeurd
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39.

ECONOMIE. Goedkeuring Streekpact RESOC Arrondissement Mechelen 20142020.

Goedgekeurd

40.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Stopzetting samenwerkingsovereenkomst met
Oprit W vzw, goedgekeurd in zitting van 28 februari 2012.

Goedgekeurd

41.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van twee nieuwe
straatnamen voor de wijk Oud Oefenplein te Mechelen.

Goedgekeurd

42.

RUIMTELIJKE ORDENING. Verlenen van een positief advies aan de provincie
Antwerpen inzake het principieel akkoord (PRIAK) voor de ontwikkeling van
het woonuitbreidingsgebied "De Bergen" in Hombeek.

Goedgekeurd

43.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring, in toepassing van art. 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, van de wegenis in
de verkaveling Oude Antwerpsebaan.

Goedgekeurd

44.

RUIMTELIJKE ORDENING. Vaststelling stedenbouwkundige verordening van de
stad Mechelen.

Goedgekeurd

45.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014MZ-737 inzake interieurrestauratie en hoogdringende werken aan de SintCatharinakerk.

Goedgekeurd
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46.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014MZ-744 inzake de exterieurrestauratie en beperkte interieurwerken aan het
gebouw Dalscholieren Raghenoplein.

Goedgekeurd

47.

MONUMENTENZORG.
1)
2)

Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-MZ-745 inzake de
restauratie van de altaren, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014-MZ-746 inzake de
restauratie van het houten meubilair, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk.

Goedgekeurd

48.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het
studiebureau Talboom opgemaakte bestek 2014-DEPSI-OD-720 voor de aanleg
van het pompstation Geerdegemstraat.

Goedgekeurd

49.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het
studiebureau OKRA opgemaakte bestek 2014-DEPSI-OD-731 inzake de aanleg
van de Rik Wouterstuin.

Goedgekeurd

50.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het
studiebureau OKRA opgemaakte bestek 2014-DEPSI-OD-731 inzake de
reconstructie van de vlieten in de Zelestraat.

Goedgekeurd

51.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek met nr. 2014-PP-628 inzake de opdracht opmaak van de heraanleg van
het dorpsplein en de cluster Diepestraat-Stationsplein (bestaande uit de
Leibeekstraat, de Diepestraat, het Stationsplein en het Kriekerijveld (deel)) in
Hombeek, met inbegrip van het begeleidend participatietraject.

Goedgekeurd
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52.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek 2014-DEPSI-747 inzake de opdracht Hoek Frederik de Merodestraat Scheerstraat: Bouwen van 6 casco - units rond een binnenstraat.

Goedgekeurd

53.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop uit de hand aan de aanpalende
eigenaars, de echtgenoten Eeckeleers - Vertommen, van een perceeltje
stadsgrond gelegen langsheen de Tivolilaan.

Goedgekeurd

54.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad Mechelen tegen
mevrouw Olbrechts van een perceel grond en een berging gelegen langsheen
de Lotelingstraat in het projectgebied Spreeuwenhoek te Mechelen/Muizen.

Goedgekeurd

55.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst tussen Van Looy-Van Dessel /
nv B.C.S. Investissement (Willemen Groep) / stad Mechelen met betrekking tot
gronden gelegen in het gebied Spreeuwenhoek (eigendom Van Looy-Van
Dessel) en gronden gelegen te Boortmeerbeek en Kampenhout (eigendom stad
Mechelen).

Goedgekeurd

56.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst houdende het verlenen van
een erfpachtrecht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in
Cultuur op een deel van het museum "Hof van Busleyden", Frederik de
Merodestraat 65-67 te Mechelen.

Goedgekeurd

57.

WOONBELEID.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 19 december 2001 inzake goedkeuring
reglement tot het verlenen van een premie wonen boven winkels.
Goedkeuring aangepast reglement tot het verlenen van een premie wonen boven
winkels.

Goedgekeurd
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Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de
agenda toegevoegd:

57bis. Verplaatsing evenementen op de Grote Markt naar zondag.
Voorstel van mevr. C. François niet ter stemming gelegd
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