STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

3 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 aanvullende reglementen met
betrekking tot verkeersreglementering (gedeelte tussen Hogeblokstraat en
Otterstraat).
1)
2)
3)
4)

Lange Akkerstraat.
Schotten Bosserstraat.
Tolhuisstraat.
Neerweg.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen met
betrekking tot verkeersreglementering in snelheidzones 50 te Hombeek.
1)
2)

zone Winkelstraat – Tiendenschuurstraat.
zone Brede Driesstraat - Kruynighemstraat.

Goedgekeurd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening uitgevaardigd bij
hoogdringendheid op 17 juli 2013 door de burgemeester inzake instelling van
een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV
Mechelen - Standaard Luik op 28 juli 2013.

Bekrachtigd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening uitgevaardigd bij
hoogdringendheid op 26 juli 2013 door de burgemeester inzake instelling van
een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV
Mechelen – Club Brugge van 17 augustus 2013.

Bekrachtigd

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening uitgevaardigd bij
hoogdringendheid op 31 juli 2013 door de burgemeester inzake instelling van
een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV
Mechelen – Lierse op 31 augustus 2013.
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Bekrachtigd

6.

POLITIE-OPENBARE WERKEN. Goedkeuring eindafrekening verbouwingswerken
politiecentrum, inrichten loods.

Goedgekeurd

7.

POLITIE-PERSONEEL. Vaststelling organieke formatie van het operationeel en
het administratief en logistiek kader van de lokale politie.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename van de jaarrekening 2012
van de kerkfabriek Sint-Augustinus, Sint-Katelijne-Waver.

Aktename

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename van de jaarrekening 2012
van de kerkfabriek De Goede Herder, Sint-Katelijne-Waver.

Aktename

10.

FINANCIËN-TOEZICHT. Gunstige advisering begroting 2013 van de vzw
Mechelse Feesten.

Gunstig geadviseerd

11.

FINANCIËN.
1)
2)

Kennisname van de diefstal in het Dorpshuis Hombeek in het weekend van 18 en
19 mei 2013.
Ontheffing van de stadssecretaris van enige verantwoordelijkheid.

Goedgekeurd

12.

FINANCIËN. Kennisname collegebeslissing van 26 juli 2013 waarbij overgegaan
wordt tot onmiddellijke uitbetaling van aangerekende bedragen door de
Federale Overheidsdiensten Financiën en van de inschrijving van kredieten in
de eerstvolgende budgetwijziging.

Kennisname

13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing retributiereglement op de stedelijke
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openbare bibliotheek, laatst goedgekeurd in zitting van 1 september 2009.
Goedgekeurd

14.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring, aanpassingen van artikel 5 en 6 van het
dienstreglement van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.

Goedgekeurd

15.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring van de aangepaste convenant over de aansluiting
van de stedelijke openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem.

Goedgekeurd

16.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het retributiereglement
“vergunningen autoluwe zone”, met ingang van heden en voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

17.

MOBILITEIT. Goedkeuring aangepast reglement betreffende het verlenen van
vergunningen voor de autoluwe binnenstad, met ingang van 8 september
2013.

Goedgekeurd

18.

MOBILITEIT. Derdebetalersysteem De Lijn. Goedkeuren nieuwe overeenkomst
per 1 januari 2014.

Goedgekeurd

19.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING -IVCA. Goedkeuring van de
statutenwijziging, naamsverandering in Pontes cvba en toetreding nieuwe
deelnemende gemeenten.

Goedgekeurd

20.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING -IVCA. Buitengewone algemene
vergadering 16 oktober 2013.
1)
2)

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat aan vertegenwoordiger om in te
stemmen met de agendapunten.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager.
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Goedgekeurd

21.

CULTUUR. Goedkeuring aanstelling van Gijs Vanhee als Stadsartiest Mechelen
voor de periode september 2013 tot en met augustus 2015.

Goedgekeurd

22.

ONDERWIJS. Goedkeuring ‘Samenwerkingsprotocol zwembadvervoer en
vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang (intern
leerlingenvervoer) september 2013 - december 2016’.

Goedgekeurd

23.

ONDERWIJS. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de periode
01/07/2013 tot en met 31/12/2013 tussen de stad en CGG De Pont vzw.

Goedgekeurd

24.

KUNSTONDERWIJS. Goedkeuring schoolreglement Deeltijds Kunstonderwijs
(DKO) Mechelen.

Goedgekeurd

25.

BURGERZAKEN. Goedkeuring overeenkomst tussen de Belgische staat en de
Stad Mechelen betreffende de afgifte van biometrische paspoorten aan
Belgische burgers en biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde
landen.

Goedgekeurd

26.

SPORT. Aanstelling van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde van de stad Mechelen in het beheerscomité van de sportregio
Dijle-Nete.

Goedgekeurd

27.

PREVENTIE. Goedkeuring van de nieuwe samenstelling van de stedelijke
consultatieve preventieraad.

Goedgekeurd

28.

GROENBEHEER. Goedkeuring deelname houtverkoop uit de hand van het
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Agentschap voor Natuur- en Bos dienstjaar 2013 en de bijzondere
verkoopsvoorwaarden.
Goedgekeurd

29.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure openbare aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
bestek 2013-DEPSI-GEB-555 voor de restauratie van De Maan.

Goedgekeurd

30.

VASTGOEDBELEID. Verlenen aan Iverlek van een erfpachtrecht op een
perceeltje stadsgrond gelegen Heffen-Dorp voor de oprichting van een
gascabine.

Goedgekeurd

31.

REGIE GRONDBELEID. Aankoop uit de hand voor openbaar nut van het
eigendom Muizenvaart 30 te Mechelen/Muizen, gekadastreerd of
gekadastreerd geweest Mechelen 9° afdeling sectie D nummer 118/2/e, groot
volgens kadaster 569 m², mits de schattingsprijs van 90.000,- euro.

Goedgekeurd

32.

REGIE STADSVERNIEUWING. Goedkeuring openbare verkoop door de stad,
regie stadsvernieuwing, van het appartementsgebouw Hoogstraat 50.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadbeslissing van 4 september 2012 houdende openbare
verkoop van het appartementsgebouw Hoogstraat 50 en de aanpalende
garageboxen nieuwe Kapucijnenstraat 13.
Openbare verkoop van het appartementsgebouw Hoogstraat 50 en de aanpalende
garageboxen Nieuwe Kapucijnenstraat 13 in zijn totaliteit en vaststelling van de
minimum- inzetprijs op 750.000,00 euro, zijnde de schattingsprijs.

Goedgekeurd

33.

REGIE STADSVERNIEUWING. Goedkeuring 2e avenant aan de Overeenkomst
met NV Hooghuys inzake de investeringssubsidie voor het behoud en
restauratie van de panden 't Sweert in het kader van het totale project Lorette.

Goedgekeurd

34.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring wijzigingen organiek reglement en
administratief statuut van de brandweerdienst.

Goedgekeurd
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35.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring wijzigingen aan de personeelsformatie van
het stadspersoneel.

Goedgekeurd

35/1. BESTUUR. Geen werken meer in winkelstraten tijdens de kerstperiode.
Niet ter stemming gelegd

35/2. BESTUUR. Voorstel tot aanduiding van de zones op de parkeermeters.
Niet ter stemming gelegd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda
toegevoegd:
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