STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

25 februari 2019
Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 februari 2019,
gepubliceerd op de website op 26 februari 2019 in toepassing van artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting
1.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Goedkeuring budget Sociaal Huis over dienstjaar 2019.

Goedgekeurd

2.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
kerkfabriek Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

Gunstig geadviseerd

3.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen tot het vaststellen van de tarieven van de retributies, die vanaf 1
januari 2019 in werking treden en voor een periode eindigend op 31 december
2024.

Goedgekeurd

4.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het retributiereglement op
administratieve prestaties, laatst goedgekeurd in de zitting van 2 september
2014.

Goedgekeurd

5.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement huwelijken
voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Goedgekeurd

6.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing belastingreglement op bedrijfsruimten,
laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016.

Goedgekeurd

7.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering retributiereglement inzake het ter
beschikking stellen van parkeerplaatsen in de gebouwen Zeeridder en
Leliëndaal, voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
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Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering toelagereglement betreffende het
verhuren van woningen aan het sociaal verhuurkantoor Mechelen, voor een
termijn eindigend op 31 december 2025.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN. Aktename collegebesluit van 11 februari 2019 tot dwingende en
onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 §2 van het Decreet Lokaal
Bestuur, voor betaling van de verrekening meer- en minwerken in verband
met de herinrichting jongerensite Douaneplein.

Aktename

10.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budget over dienstjaar 2019.

Vastgesteld

11.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017 inzake de politieverordening op
de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Goedkeuring van de nieuwe politieverordening op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging.

Goedgekeurd

12.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "3 Of Live" op 26, 27 en 28 april
2019 en de onttrekking van grindparking aan het openbaar domein.

Vastgesteld

13.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Aktename geldigverklaring door bestendige
deputatie van verkiezing leden politieraad door gemeenteraad Mechelen met
het oog op samenstelling politieraad zone Mechelen-Willebroek.

Aktename

14.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Goedkeuring oprichting en samenstelling 9
raadscommissies.

Goedgekeurd
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15.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering op vrijdag 22 maart
2019 van Igemo.
Mandaatverlening volmachtdragers.

Goedgekeurd

16.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
1)
2)
3)

Herziening volgorde volmachtdragers algemene vergadering van Ivarem.
Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering op vrijdag 15 maart 2019.
Mandaatverlening volmachtdragers.

Goedgekeurd

17.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
1)
2)
3)

Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering op 25 maart 2019 van
Pidpa.
Voordracht van kandidaat-bestuurders.
Mandaatverlening volmachtdrager.

Goedgekeurd

18.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
1)
2)

Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering op 27 maart 2019 van
Pontes.
Mandaatverlening volmachtdrager.

Goedgekeurd

19.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen
de stad Mechelen en het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur
(AGB MAC) inzake de infrastructuur van Het Predikheren (zonder het
kerkgebouw).

Goedgekeurd

20.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aanpassing samenstelling raad van bestuur
van AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC), om te voldoen aan decretaal
bepaalde man/vrouwverhouding.

Goedgekeurd
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21.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aanpassing samenstelling raad van bestuur
van AGB Energiepunt Mechelen, om te voldoen aan decretaal bepaalde
man/vrouwverhouding.

Goedgekeurd

22.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring statutenwijziging, onder de nieuwe benaming Mechelen Feest vzw.
Aanduiding 12 afgevaardigden voor de algemene vergadering van de vzw
Mechelen Feest.
Voordracht 12 afgevaardigden voor de raad van bestuur van de vzw Mechelen
Feest.

Goedgekeurd

23.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van vzw
Brouwgebouw Lamot.
Voordracht leden raad van bestuur voor vzw Brouwgebouw Lamot.

Goedgekeurd

24.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aanduiding leden voor de algemene vergadering van vzw J@m.
Voordracht van kandidaat-bestuurders voor vzw J@m.

Goedgekeurd

25.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN. Voordracht bijkomende leden raad van
bestuur Woonpunt Mechelen.

Goedgekeurd

26.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN.
1)
2)

Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) Mechelen.
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
Mechelen.

Goedgekeurd

27.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN.
1)

Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de
algemene vergaderingen van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
tijdens de bestuursperiode 2019-2024.
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2)

Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij
voor Huisvesting.

Goedgekeurd

28.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN.
1)
2)

Aanduiden volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van cvba De Vrije
Woonst.
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor cvba De Vrije Woonst.

Goedgekeurd

29.

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN.
1)
2)

Aanduiden volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de
algemene vergaderingen van de Volkswoningen van Duffel tijdens de
bestuursperiode 2019-2024.
Voordracht van een kandidaat-bestuurder Volkswoningen van Duffel.

Goedgekeurd

30.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van nv Eigen Woning tijdens de
bestuursperiode 2019-2024.

Goedgekeurd

31.

BESTUUR. Aanduiding van een lid voor de algemene vergadering van Toerisme
Scheldeland vzw.

Goedgekeurd

32.

BESTUUR. Aanduiding van afgevaardigden voor de algemene vergadering van
VVV Mechelen vzw.

Goedgekeurd

33.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding leden voor de algemene vergadering van Toerisme Rupelstreek vzw.
Voordracht van een kandidaat-bestuurder van Toerisme Rupelstreek vzw.

Goedgekeurd

34.

BESTUUR. Voordracht van kandidaat-bestuurders en aanduiding leden voor de
algemene vergadering van vzw Torens aan de Dijle.

Goedgekeurd
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35.

BESTUUR. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
voor de algemene vergaderingen van de vzw Vereniging Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).

Goedgekeurd

36.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiden volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van OFP Provant
tijdens de bestuursperiode 2019-2024.
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor OFP Provant.

Goedgekeurd

37.

BESTUUR. Aanduiding vertegenwoordigers in beheerscomité GASAM.

Goedgekeurd

38.

BESTUUR. Voordracht werkende leden algemene vergadering en leden raad
van bestuur van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw.

Goedgekeurd

39.

BESTUUR.
1)
2)
3)

Hernieuwing lidmaatschap LOGO vzw
Aanduiding stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd lid vzw LOGO Mechelen.
Voordracht lid raad van bestuur vzw LOGO Mechelen.

Goedgekeurd

40.

WELZIJNSVERENIGINGEN.
1)
2)
3)

Goedkeuring auditcharter van welzijnsvereniging Audio.
Vaststelling samenstelling plaatselijk auditcomité.
Aanduiding afgevaardigde voor de algemene vergadering van Audio.

Goedgekeurd

41.

WELZIJNSVERENIGINGEN.
1)
2)

Principiële verklaring tot hoofdelijke borgstelling voor verschuldigde bedragen
Zorgbedrijf Rivierenland ten gevolge van aankoop en renovatie site
Zwartzustersvest 47.
Principiële verklaring tot hoofdelijke borgstelling voor verschuldigde bedragen
Zorgbedrijf Rivierenland ten gevolge van geplande nieuwbouwsite
Roosendaelveld.
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Goedgekeurd

42.

ONDERWIJSONDERSTEUNING.
1)
2)

Aanduiding van een een afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw
Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School .
Voordracht lid raad van bestuur vzw Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open
School.

Goedgekeurd

43.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring samenstelling van de
stuurgroepen O.O.M. basis-, secundair en niet-leerplichtonderwijs.

Goedgekeurd

44.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2017 houdende goedkeuring
wedstrijdreglement 'Klimaatneutrale initiatieven en buurten'.
Goedkeuring subsidiereglement 'Klimaatneutrale initiatieven en buurten' met
ingang van 1 maart 2019.

Goedgekeurd

45.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2016 houdende goedkeuring van
het subsidiereglement 'Paraat voor het klimaat'.
Goedkeuring subsidiereglement 'Paraat voor het klimaat' met ingang van 1 maart
2019.

Goedgekeurd

46.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring van het subsidiereglement
‘Energiescans voor ondernemingen’.

Goedgekeurd

47.

SPORT.
1)
2)
3)
4)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van
schoolsportinfrastructuur tussen de stad en GO! Buitengewone Basisschool Den
Anker.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van
schoolsportinfrastructuur tussen de stad en Sint-Maartenschool Hombeek.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van
schoolsportinfrastructuur tussen de stad en GO! Basisschool De Puzzel.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van
schoolsportinfrastructuur tussen de stad en GO! Busleyden Atheneum campus
Pitzemburg en Basisschool Hof van Nassau.
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Goedgekeurd

48.

PREVENTIE & VEILIGHEID. Goedkeuring voorstel van overeenkomst met de
Minister van Binnenlandse Zaken inzake het veiligheids- en
samenlevingscontract 2018-2019 van de stad Mechelen.

Goedgekeurd

49.

MOBILITEIT. Goedkeuren overeenkomst 'Integratie van een elektrisch
dienstvoertuig van de stad Mechelen in het cambio deelwagenpark' voor de
periode 1.2.2019 tot 1.9.2021.

Goedgekeurd

50.

MOBILITEIT. Goedkeuring overeenkomst met Blue-mobility NV, voor
tussenkomst operationele werking en verlaging klanttarief Blue-bike te Station
Mechelen.

Goedgekeurd

51.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de straatnaam Berthe
Seroenstraat voor de nieuw aangelegde wegenis (aftakking van de Oude
Antwerpsebaan) in de verkaveling "Kantvelde" te Mechelen.

Goedgekeurd

52.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van
het rooilijn- en innemingsplan voor de aanleg nieuwe wegenis en bouwen 24
eengezinswoningen project Watertorenstraat, in toepassing van artikel 31 van
het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering
van het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd

53.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van
het rooilijn- en innemingsplan voor de verkaveling met nieuwe wegenis en
vaststellen rooilijn Galgestraat, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van
het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd

54.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van
het rooilijn- en innemingsplan voor de bouw van zes eensgezinswoningen met
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nieuwe wegenis Battelsesteenweg, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van
het decreet van de omgevingsvergunning.
Goedgekeurd

55.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring samenstelling GECORO.

Goedgekeurd

56.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Mechelen Noord IV’, bestaande uit de
toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande
toestand, het plan juridische toestand, het grafisch plan en de beslissing van
het Departement LNE-dienst MER.

Goedgekeurd

57.

GROENBEHEER - PARKEN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen
stad, provincie en Aartsbisdom inzake openstelling van de tuin van het
Aartsbisschoppelijk Paleis.

Goedgekeurd

58.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad van
twee percelen grond (wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg) van een
verkaveling gelegen Groenenbeemd te Mechelen/Heffen.

Goedgekeurd

59.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
"openbare procedure met enig gunningscriterium 'prijs'" aan de voorwaarden
en bepalingen van het bestek opgesteld door de ontwerper Omgeving CVBA
inzake de opdracht "Aanleg publieke ruimte Mahatma Gandhiwijk Mechelen fase 2".

Goedgekeurd

60.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

Goedkeuring vaststelling erkende waarnemers en vervangers van de algemeen
directeur en de adjunct-algemeen directeur.
Goedkeuring vaststelling erkende waarnemers en vervangers van de financieel
directeur.

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

61.

TOEGEVOEGD PUNT. D. Tuypens : Afvalbeleid : verlaging prijs vuilzakken en
afschaffing afvaltaks.

Voorstel gemeenteraadslid Tuypens verworpen

62.

TOEGEVOEGD PUNT. D. Tuypens: Sociale huisvesting: invoeren van een
projectlast.

Voorstel gemeenteraadslid Tuypens verworpen
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