STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

25 maart 2019
Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 maart 2019,
gepubliceerd op de website op 25 maart 2019 in toepassing van artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Aktename brief van 15 maart 2019 van de heer Hans Keldermans, waarbij hij zijn
ontslag indient als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Hans Keldermans.

Aktename / Goedgekeurd
De heer Van den Bosch Kenzo aangesteld en beëdigd als gemeenteraadslid.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot verkeersreglementering snelheidszones 30 in woonwijk Nekkerspoelstraat Grote Nieuwedijkstraat.

Goedgekeurd

3.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Sint-Pieter.

Gunstig geadviseerd

4.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

Gunstig geadviseerd

5.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Emmaüs.

Gunstig geadviseerd

6.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Gunstig geadviseerd
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7.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Catharina.

Gunstig geadviseerd

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Lieve Vrouw.

Gunstig geadviseerd

9.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Goedkeuring van de gezamenlijke
voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van
Cipal.

Goedgekeurd

10.

BESTUUR. Aanduiding van afgevaardigden voor de Algemene
Bekkenvergaderingen, in het kader van Integraal Waterbeleid.

Goedgekeurd

11.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van Ethias Gemeen Recht.

Goedgekeurd

12.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding afgevaardigde voor de algemene vergadering van het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap (OVSG).
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor het Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).

Goedgekeurd

13.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering van de vzw Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn.
Voordracht kandidaat-bestuurders voor de vzw Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn.

Goedgekeurd
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14.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering van vzw Festival van
Vlaanderen Mechelen-Kempen.
Voordracht kandidaat-bestuurders voor de vzw Festival van Vlaanderen MechelenKempen.

Goedgekeurd

15.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering van vzw Beeldsmederij
De Maan.
Voordracht kandidaat-bestuurders voor de vzw Beeldsmederij De Maan.

Goedgekeurd

16.

AFGEVOERD VAN DE AGENDA

17.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van Zefier cvba.

Goedgekeurd

18.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van Gemeentelijke Holding N.V. - in
vereffening.

Goedgekeurd

19.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

Goedgekeurd

20.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van Poolstok cvba.

Goedgekeurd

21.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergadering en raad
van bestuur van vzw Bosgroep Antwerpen Zuid.

Goedgekeurd

22.

BESTUUR. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurders binnen de vzw
Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee.

Goedgekeurd
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23.

BESTUUR. Goedkeuring wijziging samenstelling stedelijke consultatieve
preventieraad.

Goedgekeurd

24.

PREVENTIE. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het
Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen vzw inzake het programma
'Reconnect'.

Goedgekeurd

25.

WELZIJNSVERENIGINGEN. Goedkeuring statutenwijzigingen Audio.

Goedgekeurd

26.

SOCIAAL BELEID. Aanduiding vertegenwoordigers die namens de fracties in de
gemeenteraad zetelen als waarnemer in de stedelijke adviesraad voor senioren
(SARS).

Goedgekeurd

27.

SOCIAAL BELEID. Aanduiding vertegenwoordigers die namens de fracties in de
gemeenteraad zetelen als waarnemer in de stedelijke adviesraad voor
personen met een handicap (SARPH).

Goedgekeurd

28.

WONEN. Voordracht van twee afgevaardigden voor Mechelen in het
beheerscomité van de interlokale vereniging "IGS Versterkt wonen in
Mechelen en Lier".

Goedgekeurd

29.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Fluvius in het kader van het
Europees project BE REEL! - met ingang van 1 april 2019.
Goedkeuring reglement voor groep BENOvatiecoaches - met ingang van 1 april
2019.

Goedgekeurd

30.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad Mechelen en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
(programma "School in Kaart") voor de periode 01-01-2019 tot en met 31-122019.

Goedgekeurd
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31.

LEGATEN & SCHENKINGEN. Definitieve aanvaarding van de onderhandse
schenking bij handgift van schilderij 'Dode Moeder' van Hubert Wolfs .

Goedgekeurd

32.

MOBILITEIT.
1)
2)

Aanduiding vertegenwoordiging in de vervoerregioraad van de vervoerregio
Mechelen.
Engagement Stad Mechelen inzake opstellen mobiliteitsplan van de vervoerregio
Mechelen.

Goedgekeurd

33.

MOBILITEIT. Goedkeuring overeenkomst "Opstart autodelen in wijken buiten
centrum Mechelen".

Goedgekeurd

34.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de naam Katelijne
Janssensstraat voor een straat gelegen in de verkaveling gelegen aan de
Hogeweg te Mechelen (Battel).

Goedgekeurd

35.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de naam Anna
Paulownaboomstraat voor een nieuwe straat in de verkaveling gelegen aan de
Perelaarstraat te Mechelen/Muizen.

Goedgekeurd

36.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van nieuwe
straatnamen/padnamen voor de gerenoveerde woonwijk van Woonpunt
Mechelen gelegen aan de Schijfstraat.

Goedgekeurd

37.

STRAATNAAMGEVING.
1)
2)

Principiële beslissing tot afschaffing van de straatnaam Cortenbachstraatje.
Principiële beslissing tot vaststelling van de naam Cortenbachplein voor het
binnengebied op de site Cortenbach.

Goedgekeurd
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38.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte aangaande de overdracht van
een deel van het binnengebied en de vestiging van een aantal
erfdienstbaarheden van de site Hof van Cortenbach.

Goedgekeurd

39.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad en de
kerkfabriek Emmaüs voor het gebruik van lokaal 1.11 en berging 1.14 in het
dorpshuis Hombeek.

Goedgekeurd

40.

VASTGOEDBELEID. Verlenen door de stad Mechelen aan het AGB SAM van een
erfpachtrecht op grond gelegen aan de Potaardenvelden te Mechelen.

Goedgekeurd

41.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring akten/overeenkomsten inzake het
stadsvernieuwingsproject Tinel opgemaakt door notaris E. Goovaerts met
tussenkomst van notaris A. Spaepen.

Goedgekeurd

42.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring addendum aan de overeenkomst met Cadixx
voor de reservering van 11 parkeerplaatsen op site Tinel, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18 december 2018.

Goedgekeurd

43.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stadSanterra NV inzake ontwikkeling van de Verbeemensite.

Goedgekeurd

44.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële beslissing tot onttrekking uit het
openbaar domein van een deel van buurtweg nr. 16 (deel Oude SintGommarusstraat).

Goedgekeurd
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45.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek 2019-OO-474 voor de wegenis- en
rioleringswerken ontsluiting Nekker.

Goedgekeurd

46.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan
de voorwaarden en bepalingen van het bestek "2019-OO-GEB-278" inzake de
opdracht "Restauratie exterieur Hof van Habsburg Mechelen".

Goedgekeurd

47.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
aan de voorwaarden van het bestek 2018-OO-GEB-443 inzake het
raamcontract levering en plaatsing van duurzame en energiezuinige warme
drankautomaten en levering van aanverwante verbruiksproducten.

Goedgekeurd
Volgend punt werd in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan
de agenda toegevoegd:

48.

TOEGEVOEGD PUNT. F. Perdaens: Bevraging plaatsing hondenpoeppalen.

Voorstel gemeenteraadslid Perdaens verworpen
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