STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

30 september 2019

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 30 september 2019,
gepubliceerd op de website op 1 oktober 2019 in toepassing van artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)

Aktename brief van 3 september 2019 van Wim Soons, waarbij hij zijn ontslag
indient als gemeenteraadslid.
2) Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Wim Soons.
Aktename / Goedgekeurd
Zahra Hadnan aangesteld en beëdigd als gemeenteraadslid.

1bis. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)

Aktename brief van 23 september 2019 van Caroline Gennez, waarbij zij haar
ontslag indient als gemeenteraadslid.
2) Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van mevrouw Caroline Gennez.
Aktename / Goedgekeurd
Thijs Verbeurgt aangesteld en beëdigd als gemeenteraadslid.

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 27 augustus
2019, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, inzake
openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "Aper'eau" op 27/9/2019
en de onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein.

Bekrachtigd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van het aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in de Keldermansvest en
Begijnenweide, voor de invoering van het statuut fietsstraat.

Vastgesteld

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullende reglementen met
betrekking tot verkeersreglementering in de snelheidszone 30:
1) in het centrum van Hombeek.
2) in de woonwijk Hogeweg - Battelse Bergen (Battel).

Vastgesteld

5.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Goedkeuring budgetwijziging nr. 2/2019 van het Sociaal Huis.

Goedgekeurd
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6.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 2 over
dienstjaar 2019 - van de stad.

Aktename

7.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2019.

Vastgesteld

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring nieuwe afsprakennota van
3 september 2019 tussen de verschillende besturen van de eredienst en de
stad Mechelen.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het belastingreglement "op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het
centrum van Mechelen", met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn
eindigen op 31 december 2025.

Goedgekeurd

10.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
1)

Goedkeuring verlenging opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode tot
1 januari 2024.
2) Goedkeuring statutenwijziging van Pidpa betreffende samenstelling
adviescomités.
3) Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering Pidpa op 18 oktober
2019.
4) Mandaatverlening aan volmachtdrager.
Goedgekeurd

11.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing prijssubsidies
voor het dienstjaar 2019 aan van 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 om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd

12.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing prijssubsidies
voor het dienstjaar 2019 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele
activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college
om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd
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13.

BESTUUR. VVV Mechelen vzw. Vervanging lid algemene vergadering.

Goedgekeurd

14.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Mechelen Feest vzw.
Vervanging lid algemene vergadering.

Goedgekeurd

15.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN.
1)

Aanduiding leden voor de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor
Mechelen ter vervanging van de heer Bart Somers en de heer Kristof Calvo.
2) Voordracht van een lid van de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor
Mechelen, ter vervanging van de heer Bart Somers.
Goedgekeurd

16.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring 'Verklaring initiatief Trustone voor
lokale besturen inzake duurzame aankoop natuursteen'.

Goedgekeurd

17.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
InterLeuven, betreffende de hosting en het onderhoud van de digitale tool
“Mijnwarmhuis”.

Goedgekeurd

18.

LEEFMILIEU. Goedkeuring overeenkomst, aan te gaan tussen de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) en de stad Mechelen, voor de ingebruikname van
een perceel/gelegen op kruising Arsenaalstraat/H. Speecqvest voor het
plaatsen en beheren van een luchtmeetstation.

Goedgekeurd

19.

JEUGD. Goedkeuring aangepast huishoudelijk- en huurreglement De Loods en
De Club.

Goedgekeurd na amendering

20.

WELZIJN.
1)

Goedkeuring toetreding van de stad Mechelen tot Welzijnskoepel regio
Rivierenland.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Welzijnskoepel regio Rivierenland
tussen IGEMO en de stad Mechelen.
3) Aanduiding afgevaardigden in de beleidsgroep "Welzijn" van de Welzijnskoepel
regio Rivierenland.
Goedgekeurd
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21.

PREVENTIE & VEILIGHEID. Goedkeuring ‘Overeenkomst tussen de federale
Staat en de stad Mechelen voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari
2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties’, voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019.

Goedgekeurd

22.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO 20192024, laatst goedgekeurd in zitting van 02.09.2019.

Goedgekeurd

23.

WONEN.
1)

Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht ter oprichting van de
interlokale vereniging 'IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' met
ingang van 1 januari 2020.
2) Goedkeuring huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging 'IGS versterkt
wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' met ingang van 1 januari 2020.
Goedgekeurd

24.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad en NMBS-directie stations, met betrekking tot de ondersteuning van
Minder Hinder-werking in het kader van het project Stationsomgeving
Mechelen voor de periode 1.08.2019 tot 1.08.2022.

Goedgekeurd
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25.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring Kaderbesluit Stedenbouwkundige
Ontwikkelingskost (inclusief bijlagen) voor het projectgebied Ragheno.

Goedgekeurd

26.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring richtlijnennota 'minimale
randvoorwaarden en aanbevelingen' (inclusief bijlagen) als Beleidsmatig
Gewenste Ontwikkeling voor het projectgebeid Ragheno.

Goedgekeurd

27.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de stad en Woonpunt Mechelen
inzake de heraanleg van het openbaar domein project Ankerstraat.

Goedgekeurd

28.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring reglement "Openbare verlichting en
diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen" opgemaakt
door Fluvius.

Goedgekeurd

29.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring addendum nr. 2 aan kaderovereenkomst
tussen de stad Mechelen en Stadsbioscopen Lumière nv met betrekking tot de
definitieve financiering van de (ver)bouwwerkzaamheden van de Oude
Stadsfeestzaal tot stadsbioscoop.

Goedgekeurd

30.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte voor de minnelijke verkoop voor
de wegoverschot gelegen in Muizen langs de Rijmenamsesteenweg
(gekadastreerd als 9de afdeling, sectie C, nummer 005/002 en 006/002):
- Lot 2 Vooraan woning Rijmenamsesteenweg 23 - 9de afdeling, sectie C, nr
5/2 en 6/2/deel.
- Lot 3 Vooraan woning Rijmenamsesteenweg 25 - 9de afdeling, sectie C 6/2.

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

30-2. K. Van den Bosch - Naamsverandering zaal Mandela in Het Predikheren.
Voorstel raadslid Van den Bosch niet ter stemming gelegd

30-3. F. Creyelman - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijke biostoomcentrale.
Voorstel raadslid Creyelman niet ter stemming gelegd

30-4. A. Delvoye - Uitgebreid actieplan 'Hoffelijk Mechelen'.
Voorstel raadslid Delvoye verworpen

30-5. F. Bennasser - Geboorteregistratie op materniteit.
Goedgekeurd

30-6. F. Bennasser - Digitale Poliomyelitis vaccinatietest.
Voorstel raadslid Bennasser niet ter stemming gelegd

30-7. K. Geys - MER project Malinas / Lus R6.
Voorstel raadslid Geys verworpen

30-8. K. Geys - Verharding voortuintjes.
Voorstel raadslid Geys niet ter stemming gelegd

Besloten zitting
31.

JURIDISCHE ZAKEN. Goedkeuring dadingsovereenkomst inzake het
schadedossier betreffende de woning Mechelseweg 21 E te Hombeek.

Goedgekeurd
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