STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

24 juni 2019

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 24 juni 2019, gepubliceerd
op de website op 25 juni 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 27 mei 2019,
uitgevaardigd door de burgemeester, inzake openbare orde, rust en veiligheid
naar aanleiding van Aper'eau op 7 juni 2019 en de onttrekking van de Grote
Markt (tussen de verwijderbare paaltjes).

Bekrachtigd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake de openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie in de Kruidtuin van
Parkpop 2019 en de 21-juli viering.

Goedgekeurd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid n.a.v. "Dijlefeesten" op 2 en 3 augustus 2019 en de
onttrekking van het Cultuurplein aan het openbaar domein.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake de openbare
orde, rust en veiligheid, naar aanleiding van het stadsfestival Maanrock 2019.

Goedgekeurd

5.

VEILIGHEID. Verlenen van een positief advies inzake de plaatsing van
bijkomende camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens
Maanrock 2019.

Goedgekeurd

6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot verkeersreglementering in snelheidszone 30 in woongebied Heffen-Dorp.

Goedgekeurd
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7.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename verantwoordingsnota's dotatie 2018
ingediend door fracties van de gemeenteraad.

Aktename

8.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering belastingreglement op domiciliekamers,
met ingang van 1 juli 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december
2025.

Goedgekeurd

9.

WONEN. Invoering van een toelagereglement voor de omvorming van
domiciliekamers naar studentenhuisvesting, met ingang vanaf 1 juli 2019.

Goedgekeurd

10.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het retributiereglement op
administratieve prestaties, met ingang van heden en voor een termijn
eindigend op 31 december 2025.

Goedgekeurd

11.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring aangepast belastingreglement op
gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar,
ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand met ingang van 1 januari
2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Goedgekeurd

12.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning van een
prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan het Autonoom Gemeentebedrijf
Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang
in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging
aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB
SAM betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd

13.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Advisering jaarrekening 2018 van
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

Goedgekeurd
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14.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)
3)

Aktename van het evaluatieverslag AGB MAC over de uitvoering van de
beheersovereenkomst voor de periode 2014-2018 en het motiveringsverslag
omtrent de verzelfstandiging.
Goedkeuring van de statutenwijziging AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
Goedkeuring van de beheersovereenkomst 2019-2025, tussen de stad en AGB
Mechelen Actief in Cultuur met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van
de stedelijke sportinfrastructuur.

Aktename / Goedgekeurd

15.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring budgetwijziging 1/2019 van
het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen-Actief in Cultuur.

Goedgekeurd

16.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning door AGB MAC
van aangepaste tarieven voor het museum Hof van Busleyden, met ingang van
1 juli 2019.

Goedgekeurd

17.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning van een
prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur voor het verlenen van toegang aan de culturele
activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde
tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen
om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd

18.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring aanpassing dienstreglement Openbare
bibliotheekreglement naar aanleiding van opening Het Predikheren.

Goedgekeurd

19.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2018 van vzw Mechelen Feest.
Advisering begroting 2019 van vzw Mechelen Feest.

Aktename / Goedgekeurd

20.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Goedkeuring budgetwijziging 1 over het dienstjaar 2019.

Goedgekeurd
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21.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 1 over
dienstjaar 2019 - van de stad.

Aktename

22.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2019.

Vastgesteld

23.

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

Goedgekeurd

24.

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

Goedgekeurd

25.

BESTUUR. Bekrachtiging voordracht als lid van het raadgevend comité van
EthiasCo bvba.

Bekrachtigd

26.

BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2018 en
organisatiebeheersingskader, in het kader van de artikels 217 tot 220 van het
decreet lokaal bestuur m.b.t. Organisatiebeheersing.

Goedgekeurd

27.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Toelichting door mevrouw Greet
Geypen, bestuurder/ondervoorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke
vereniging Iverlek en de uitoefening van haar mandaat, in toepassing van
artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Aktename

28.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Toelichting door de heer Tom
Kestens, bestuurder, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Ivarem en de uitoefening van zijn mandaat, in toepassing van artikel 441 van
het Decreet Lokaal Bestuur.

Aktename
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29.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Toelichting door mevrouw Greet
Geypen bestuurder/ondervoorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke
vereniging Igemo en de uitoefening van haar mandaat, in toepassing van
artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Aktename

30.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Toelichting door de heer Alexander
Vandersmissen, bestuurder, over het beleid van de intergemeentelijke
vereniging Pontes en de uitoefening van zijn mandaat, in toepassing van
artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Aktename

31.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Toelichting door mevrouw Fabienne
Blavier, bestuurder, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Pidpa
en de uitoefening van haar mandaat, in toepassing van artikel 441 van het
Decreet Lokaal Bestuur.

Aktename

32.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. Toelichting door mevrouw Greet
Geypen, bestuurder, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Cipal en de uitoefening van haar mandaat, in toepassing van artikel 441 van
het Decreet Lokaal Bestuur.

Aktename

33.

WELZIJNSVERENIGINGEN. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot
welzijnsvereniging Audio.

Goedgekeurd

34.

PREVENTIE & VEILIGHEID. Goedkeuring stedelijk reglement inzake
projectsubsidies ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven met een
sportief karakter.

Goedgekeurd

35.

JEUGD.
1)
2)

Erkenning van de stedelijke jeugdraad als adviesorgaan.
Goedkeuring statuten stedelijke jeugdraad.

Goedgekeurd
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36.

LEGATEN & SCHENKINGEN. Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van
28.01.2019 (punt 22) houdende aanvaarding, in naam van S.I.T.O. ter
nagedachtenis van H. Van Kerkhoven en H. Geest, van het legaat dat is
opgenomen in het testament van wijlen de heer Gaston Wauters.

Goedgekeurd

37.

ECONOMIE.
1)
2)

Goedkeuring naamswijziging van Handelsadviesraad voor Mechels
Ondernemersplatform Binnenstad (MOB).
Nieuwe samenstelling van Mechels Ondernemersplatform Binnenstad (MOB).

Goedgekeurd

38.

LEEFMILIEU. Goedkeuring Brownfieldconvenant inzake het Brownfieldproject
"105 - Mechelen - Ragheno II".

Goedgekeurd

39.

DIERENWELZIJN. Goedkeuring "Subsidiereglement voor het
steriliseren/castreren van huiskatten 2019".

Goedgekeurd

40.

FINANCIËN. Goedkeuring garantieverklaring Zefier cvba in het kader van
Strategische Participaties.

Goedgekeurd

41.

FINANCIËN. Vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor
het verstrekken van langlopende leningen voor de financieringsbehoefte van
de stad voor een totaal bedrag van 2.700.801 euro.

Goedgekeurd

42.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring stopzetting convenant tussen stad Mechelen en
het Internationaal Comité vzw in onderling overleg in het kader van het project
“De Mensen Maken De Stad”.

Goedgekeurd
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43.

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

Goedgekeurd

44.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de naam Irene Spickerplein
voor het plein gelegen ter hoogte van de Kazerne Dossin en het Joods Museum
op het einde van de Goswin de Stassartstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

45.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen voor het plaatsen
van twee bruggen over de afleidingsdijle, op een terrein met als adres RodeKruisplein 3-16, Guido Gezellelaan 4-6 en Winketkaai 32 te Mechelen, in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd

46.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring overeenkomst houdende opmaak van
ruimtelijke uitvoeringsplannen door IGEMO.

Goedgekeurd

47.

RUIMTELIJKE ORDENING.
1)
2)

Herziening gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 – agendapunt 55,
houdende principiële samenstelling van de GECORO.
Benoeming van de leden 2019-2024 van de GECORO.

Goedgekeurd

48.

VASTGOEDBELEID.
1)

2)
3)

Goedkeuring ‘Ontwerp van addendum toetreding hulpverleningszone aangaande
de DBFM-overeenkomst "De Nekker” voor de huisvesting van de brandweer van
de zone Rivierenland en de uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen’, waarin
ook de stadswaarborg ten voordele van de opdrachtnemer voor de door de
hulpverleningszone overgenomen verplichtingen.
Goedkeuring wijziging van opstalrecht voor een perceel grond gelegen te
Mechelen, tweede afdeling, Mechelsbroekstraat.
Goedkeuring wijziging van opstalrecht voor een perceel grond gelegen te
Mechelen, tweede afdeling, Mechelsbroekstraat.

Goedgekeurd
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49.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst met MEST vzw voor het
tijdelijk ingebruik geven van de bibliotheek Moensstraat 51.

Goedgekeurd

50.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare
procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2019OO-513 inzake de opdracht "Leveren van (en dienstverlening rondom)
brandstoffen (via tankkaarten en in bulk) voor voertuigen van de groep
Mechelen - raamcontract voor 4 jaar.

Goedgekeurd

51.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Goedkeuring van het bestek 2019-OO-FIN-514 voor
het dossier “Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen”,
volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
aan de agenda toegevoegd:

52.

TOEGEVOEGD PUNT. D. Tuypens - De rechten van bomen.

Voorstel gemeenteraadslid D. Tuypens aangenomen voor bespreking in
raadscommissie.

53.

TOEGEVOEGD PUNT. K. Van den Bosch - Plaatsing voorrangsborden
Zemstbaan.

Voorstel gemeenteraadslid K. Van den Bosch niet ter stemming gelegd.

54.

TOEGEVOEGD PUNT. F. Bennasser - Peukenplan.

Voorstel gemeenteraadslid F. Bennasser verworpen

55.

TOEGEVOEGD PUNT. K. Geys - Invoering kap-stop.

Voorstel gemeenteraadslid K. Geys verworpen
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