STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

27 januari 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.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Kennisname aanstelling van mevrouw Ingrid
Kluppels als OCMW-raadslid met ingang van 13 januari 2015, ter vervanging
van de heer Hans Keldermans.

Kennisname

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Aktename brief van 22 december 2014 van mevrouw Ingrid Kluppels, waarbij zij
haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van mevrouw Ingrid Kluppels.

De heer Keldermans wordt aangesteld als gemeenteraadslid.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 8 december
2014 uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, tot instelling
van een restricitieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow
Red KV Mechelen - Club Brugge op 17 december 2014.

Goedgekeurd

4.

POLITIE-FINANCIËN. Kennisname van de brief van 9 december 2014 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 nr. 2/2014 en nr. 2/2014 werden
goedgekeurd, bij besluit van mevrouw de gouverneur van 8 december 2014.

Kennisname

5.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)
2)

Kennisname naamswijzigingen kerkfabrieken op het grondgebied van Mechelen.
Kennisname aanstellingen leden nieuwe kerkraden.

Kennisname
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6.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2015 van vzw
Brouwgebouw Lamot.

Gunstig geadviseerd

7.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging bestaand retributiereglement op
feestmateriaal en evenementen, laatst goedgekeurd in zitting van 2 september
2014.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN. Toekennen renteloos thesaurievoorschot aan de vzw
Speelgoedmuseum.

Goedgekeurd

9.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Goedkeuring aangepaste
statuten van de vzw Kinder - en Tienerwerking, waarbij naam wordt gewijzigd
tot J@M vzw.

Goedgekeurd

10.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering van de VZW
't Atelier, ter vervanging van mevrouw Ingrid Kluppels.

Goedgekeurd

11.

BESTUUR. Kennisname overzichtslijst van de politieke organen van de stad,
van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en
van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel
uitmaakt.

Kennisname

12.

CULTUUR. Goedkeuring aanstelling Circus Ronaldo als stadsartiest Mechelen
voor de periode van september 2015 tot en met juni 2017.

Goedgekeurd
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13.

JEUGD.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2011 houdende reglement ter
betoelaging van renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen.
Goedkeuring subsidiereglement 'renovatiewerken aan of nieuwbouw van
jeugdlokalen'.

Goedgekeurd

14.

JEUGD.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2010 houdende aangepast
subsidiereglement voor inzet van externe bewakingsondernemingen bij
jeugdactiviteiten.
Goedkeuring aangepast subsidiereglement 'inzet van externe
bewakingsondernemingen bij jeugdfuiven'.

Goedgekeurd

15.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst voor de periode van 1 april 2014 tot
en met 31 maart 2015, tussen de federale Staat en de stad Mechelen voorzien
door het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 inzake de bemiddeling in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Goedgekeurd

16.

MOBILITEIT. Definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan Mechelen.

Goedgekeurd

17.

MOBILITEIT. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek 2015-CA-770 inzake de opdracht
“Organiseren van een pendeldienst voor bezoekers aan de Stad Mechelen van
randparking naar winkelcentrum”.

Goedgekeurd

18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis in functie van een
kosteloze grondafstand in de verkaveling Kriekerijveld ZN, in toepassing van
artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.

Goedgekeurd
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19.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

Definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de verkaveling Jubellaan,
opgemaakt door studiebureau Intop Landmeters.
Goedkeuring van de zaak van de wegenis van de verkaveling Jubellaan ZN
(2014V035), in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd

20.

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-752 inzake het
afkoppelen van 12 woningen op het Zennegat.

Goedgekeurd

21.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het door het
studiebureau Arcadis opgemaakte bestek 2014-DEPSI-OD-754 inzake het
uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de wijk Spreeuwenhoek - Lot 1.

Goedgekeurd

22.

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

Verdaagd

23.

GEBOUWEN. Vaststellen van de wijze van gunnen volgens de procedure van de
Open Aanbesteding, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2015-DEPSI-GEB-764 voor de "restauratie en herbestemming
predikherenklooster Fase AB - dak- en gevelwerken klooster, kloostermuur”.

Goedgekeurd

24.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring bijakte aan de ereloonovereenkomst met
hvh-architecten inzake de nazorg na verkoop van het project SintKatelijnestraat 122-124-145-147 en Zelestraat 109.

Goedgekeurd
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25.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de overeenkomst van
aankoop/verkoopbelofte tussen Retail Property Development N.V,
Bordeauxstraat 4 te 2000 Antwerpen (kandidaat-verkoper) en de stad
(kandidaat-koper) voor een deel van de Alstomsite aan de Leuvensesteenweg
te Mechelen/Muizen, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 9de afdeling,
sectie D, deel van perceel 107/T.

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

25bis. BESTUUR. Administratieve kosten adreswijziging in Mechelen.
Voorstel van dhr. K. Geys verworpen.

PUNTEN BESLOTEN VERGADERING
26-27
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