STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

29 april 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.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2014 houdende vaststelling van
een aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de
snelheidszone 30 Caputsteenstraat/Grote Nieuwedijkstraat/Paardenkerkhofstraat.
Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking tot
verkeersreglementering in snelheidzone 30 Caputsteenstraat/Grote
Nieuwedijkstraat/ Paardenkerkhofstraat.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in Hoogstraat-Korenmarkt, waar het
statuut fietsstraat wordt ingevoerd.

Goedgekeurd

3.

POLITIE-PERSONEEL. Openverklaring van betrekkingen binnen het
operationeel kader in het kader van de 2e mobiliteitscyclus van 2014.

Goedgekeurd

4.

FINANCIËN-BUDGET. Kennisname van de interne kredietaanpassing I01
dienstjaar 2014.

Kennisname

5.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging en meerjarenplanwijziging
nr. 1 dienstjaar 2014.

Goedgekeurd
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6.

FINANCIËN-TOEZICHT. Goedkeuring jaarrekening 2013 van AGB Sport Actief
Mechelen.

Goedgekeurd

7.

FINANCIËN-TOEZICHT. Goedkeuring budget 2014 en meerjarenplan AGB
Mechelen Actief in Cultuur.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing retributiereglement inzake parkeren,
met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN. Aktename overeenkomst nr.14/38 tussen de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid en de stad Mechelen tot het verlenen van een machtiging
voor het jaar 2014 tot het bekomen van de lijst met inwoners van de stad die
een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten.

Aktename

10.

BESTUUR. Verzoek aan de Vlaamse Regering om de eretitel van burgemeester
toe te kennen aan de heer G. Bervoets.

Goedgekeurd

11.

BESTUUR. Toekenning van de eretitel van schepen van de stad Mechelen aan
oud-schepenen die aan de voorwaarden voldoen.

Goedgekeurd

12.

BESTUUR. Toekenning van de eretitel van gemeenteraadslid van de stad
Mechelen aan oud-gemeenteraadsleden die aan de voorwaarden voldoen.

Goedgekeurd

13.

INFORMATICA. Goedkeuring toetreding van stad Mechelen tot cluster “IT
regiowerking Rivierenland”, in samenwerking met Cipal.

Goedgekeurd
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14.

INFORMATICA. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2014CA-637 voor de aankoop online afspraken module, klanten
begeleidingssysteem en software voor klantencontactcenter.

Goedgekeurd

15.

DIVERSITEIT. Goedkeuring van het actieplan voor Mechels taalbeleid 2.0.

Goedgekeurd

16.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. Goedkeuring van het wedstrijdreglement
"Mechelen Mondiaal Kinderrechten 2014-2015".

Goedgekeurd

17.

ECONOMIE. Vernieuwing van het convenant voor de uitbating van een
vestiging kansspelen klasse II te Guido Gezellelaan 6, Mechelen, met een
geldigheidsduur tot 31.12.2016 en een evaluatie in het najaar 2016.

Goedgekeurd

18.

WIJK-EN DORPSZAKEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2012 houdende reglement wijken dorpszaken.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en de
Mechelse wijk- en dorpsraden.

Goedgekeurd

19.

STADSVERNIEUWING. Aktename van het Eindrapport omtrent de
overeenkomst ‘Duurzame Stad 2013’ in het kader van het Federaal
Grootstedenbeleid.

Aktename

20.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek opgemaakt door het studiebureau Technum voor het uitvoeren van
wegen en rioleringswerken in de verkaveling Papenhof, fase 2, Tuinwijk
Aspergeveld.

Goedgekeurd
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21.

OPENBARE WERKEN.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2014 inzake de exploitatieovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende het pompgemaal
op de Vrouwvliet, onbevaarbare waterloop van eerste categorie te Mechelen.
Goedkeuring aangepaste exploitatie-overeenkomst met de Vlaamse
Milieumaatschappij betreffende de exploitatie van het pompgemaal op de
Vrouwvliet, onbevaarbare waterloop van eerste categorie te Mechelen.

Goedgekeurd

22.

OPENBARE WERKEN. Goedkeuring van de voorwaarden van het
onderhoudscontract voor PV-panelen (zonnepanelen) van Eandis/Iverlek, met
een looptijd van 6 jaar, eventueel verlengbaar met nogmaals 6 jaar.

Goedgekeurd

23.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de open aanbesteding, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2014-DEPSI-GEB-649 inzake Predikherenklooster, restauratie
en herbestemming fase A dakwerken.

Goedgekeurd

24.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van nieuwe straatnamen
voor de verkaveling Guldendal/Belgradestraat te Mechelen.

Goedgekeurd

25.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoop voor openbaar nut door IGEMO en de
stad aan Iverlek van een perceel grond (deels eigendom van IGEMO en deels
van de stad) gelegen langsheen de Boerenkrijgstraat voor de oprichting van
een elektriciteitscabine ten behoeve van het projectgebied
Boerenkrijgstraat/Papenhof.

Goedgekeurd

26.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit 26.11.2013 houdende openbare verkoop van
voormalig moederhuis, M. Sabbestraat.
Goedkeuring overeenkomst tussen de stad en CAW Boom Mechelen Lier voor het
gebruik van dit gebouw.

Goedgekeurd
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27.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring erfpachtovereenkomst met de
opdrachthoudende vereniging Iverlek (erfpachtnemer) tot verlening van een
erfpachtrecht op een perceeltje grond gelegen aan de Overheide in de wijk
Oud Oefenplein te Mechelen.

Goedgekeurd

28.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst houdende het verlenen aan
Iverlek van een erfpachtrecht op een perceeltje grond gelegen aan de
Hombekerkouter te Mechelen/Hombeek.

Goedgekeurd

29.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Goedkeuring huurovereenkomst tussen de stad en VZW De Ranken voor de huur
van het stadsgebouw aan de Paardenkerkhofstraat 127.
Goedkeuring addendum aan deze huurovereenkomst.

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

29bis. BESTUUR. C. François. Overdreven snelheid dorp Hombeek.
Niet ter stemming gelegd
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