STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

24 april 2018
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.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Aktename brief van 10 april 2018 van mevrouw Tine Van den Brande, waarbij zij
haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van mevrouw Tine Van den Brande.

Aktename / Goedgekeurd
Mevrouw Indrani Muyldermans aangesteld als gemeenteraadslid.

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)

Aktename brief van 10 april 2018 van Bert Delanoeije, waarbij hij zijn ontslag
aanbiedt als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging gemeenteraadslid, in
opvolging van B. Delanoeije.

Aktename / Goedgekeurd
De heer Patrick Riguelle aangesteld als gemeenteraadslid.

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van ‘Smaak Foodtruckfestival’ om van
27 t.e.m. 29 april 2018 de Veemarkt aan het openbaar domein te onttrekken.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "Maatjesfeest" om op 13 juni 2018
het ingenomen gedeelte (tussen de verwijderbare paaltjes) van de Grote
Markt, aan het openbaar domein te onttrekken.

Goedgekeurd

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "Fan Park" om van 14 juni 2018
tot 15 juli 2018 de grindparking, gelegen tussen parking Utopolis en parking
sportpark De Nekker, aan het openbaar domein te onttrekken.

Goedgekeurd
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6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid tot onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar
domein naar aanleiding van het Bierfestival op 22 en 23 september 2018.

Goedgekeurd

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2017 van Vzw
Festival van Vlaanderen - Mechelen, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

Aktename

8.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op de afgifte
van administratieve stukken, laatst goedgekeurd in de zitting van 15 december
2014.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op het
verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil, uitvoeren van werken
voor derden, laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

Goedgekeurd

10.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging van het belastingreglement op het
bedelen van maaltijden per bromfiets of motorfiets, laatst goedgekeurd in de
zitting van 19 december 2017.

Goedgekeurd

11.

MOBILITEIT.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 houdende de
vaststelling van het subsidiereglement voor fietsleveringen.
Goedkeuring van het aangepast subsidiereglement voor fietsleveringen, met
ingang van 1 mei 2018.

Goedgekeurd

12.

ECONOMIE.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 voor het exploiteren van
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Goedkeuring aangepaste verordening voor het exploiteren van taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Goedgekeurd
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13.

MOBILITEIT.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2017 inzake goedkeuring van het
toelagereglement van taxicheques.
Goedkeuring toelagereglement inzake taxicheques.

Goedgekeurd

14.

BESTUUR.
1)
2)

Goedkeuring hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Dierenbescherming
Mechelen vzw voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren.
Goedkeuring aangepaste overeenkomst tussen de stad Mechelen en de
Dierenbescherming Mechelen vzw inzake de aanpak van de
zwerfkattenproblematiek.

Goedgekeurd

15.

BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing, in het
kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet interne
controlesysteem.

Goedgekeurd

16.

BESTUUR.
1)
2)
3)
4)

Goedkeuring huurovereenkomst tussen de stad en AGB MAC voor de huur va de
eerste verdieping van het cultuurcentrum door de Stad Mechelen.
Goedkeuring gebruiksovereenkomst met vzw mmMechelen Feest voor het gebruik
van 4 stadslokalen en het vergaderlokaal op de eerste verdieping van het
cultuurcentrum.
Goedkeuring gebruiksovereenkomst met vzw Casco Phil voor het gebruik van 1
stadslokaal en het vergaderlokaal op de eerste verdieping van het
cultuurcentrum.
Goedkeuring gebruiksovereenkomst met Zefiro Torna voor het gebruik van 1
stadslokaal en het vergaderlokaal op de eerste verdieping van het
cultuurcentrum.

Goedgekeurd

17.

WONEN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen, de stad en Woonpunt Mechelen inzake het
uit te voeren project "Otterbeek".

Goedgekeurd

18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het voorliggende
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Komet’.

Goedgekeurd
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19.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen
de stad Mechelen en McDonald's met betrekking tot het project
Keerdok/Eandis.

Goedgekeurd

20.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen
de stad Mechelen en eigenaars van de Keerdokkaai, in kader van het project
Keerdok/Eandis.

Goedgekeurd

21.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2018-OO-GEB-355 inzake de opdracht “Uitbreiding sanitair
kinderboerderij - Tivoli”.

Goedgekeurd

22.

OPENBARE WERKEN. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
Buurtweg nr. 31, gelegen aan de Bankstraat in Hombeek en gekend als
Spoorwegstraat.

Goedgekeurd

23.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring opstalakte, opgemaakt door notaris Eline
Goovaerts, inzake het stadsvernieuwingsproject Tinel, fase 2.

Goedgekeurd

24.

VASTGOEDBELEID. Kosteloze overdracht door de cvba Kleine Landeigendom
Mechelen en Omstreken aan de stad van een strook grond gelegen langsheen
de Nieuwe Kapucijnenstraat te Mechelen.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan
de agenda toegevoegd:

25.

Voorstel van C. Gennez: Waardig levenseinde bespreekbaar maken.

Voorstel gemeenteraadslid Gennez verworpen.
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26.

Voorstel van G. Nason: Vuilzakkenautomaat.

Voorstel gemeenteraadslid Nason verworpen.
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