STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
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22 maart 2016

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.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Kennisname van het protocol GAS2 en GAS3 afgesloten tussen het college van
burgemeester en schepenen en de Procureur des Konings.
Goedkeuring wijziging Algemene Bestuurlijke Politieverordening, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2014.

Kennisname / Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 1 maart 2016
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester tot instelling van
een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd YR KV
Mechelen - R. Standard de Liège op 13 maart 2016.

Bekrachtigd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "Duiveldorp" om van 13 juni 2016
tot 10 juli 2016 de grindparking, gelegen tussen parking Utopolis en parking
sportpark De Nekker, aan het openbaar domein te onttrekken.

Vastgesteld

4.

POLITIE. Verlening van positief advies inzake de plaatsing en het gebruik van
bijkomende camera's o.a. met nummerplaatherkenning op het grondgebied
van de stad Mechelen.

Goedgekeurd

5.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring aanpassing retributiereglement
Ondernemershuis OH!, laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

Goedgekeurd
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6.

ONDERNEMERSHUIS. Goedkeuring 'Huishoudelijke reglementen Oh! Mechelen'.

Goedgekeurd

7.

BESTUUR. Goedkeuring gewijzigde samenstelling Verkeerscommissie.

Goedgekeurd

8.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014 betreffende het
subsidiereglement 'Ontwikkelingsprojecten in de wereld'.
Goedkeuring gewijzigd subsidiereglement ' Ontwikkelingsprojecten in de wereld'.

Goedgekeurd

9.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn - en
innemingsplan Project Durabrik - Lotelingstraat voor de realisatie van een
ontsluitingsweg parallel aan de Lotelingstraat (Muizen afdeling 9, sectie D deel
van nummer 107/v).

Goedgekeurd

10.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve goedkeuring van de zaak van de wegenis
voor de heraanleg van de Lotelingstraat (2015V033), in toepassing van art.
4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd

11.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling van de straatnamen
Luysenberchstraat, Klein Muizenveld en Frans Stormsstraat voor de nieuw aan
te leggen wegenissen nabij de Leuvensesteenweg/ Lotelingstraat te Mechelen /
Muizen.

Goedgekeurd

12.

RUIMTELIJKE ORDENING. Advisering herziening gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van de gemeente Zemst.

Goedgekeurd
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13.

GROENBEHEER. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Mechelen en de provincie Antwerpen voor de restauratie van de tuinmuur, de
tuinbergingen, het tuinpaviljoen en de Lourdesgrot van het Aartsbisschoppelijk
Paleis.

Goedgekeurd

14.

MONUMENTENZORG. Goedkeuring overname bouwheerschap voor de
restauratie van de kerk Sint-Niklaas Leest.

Goedgekeurd

15.

OPENBARE WERKEN. Goedkeuring stadsaandeel in het bestek voor wegen - en
rioleringswerken Lange Zandstraat, Kalkoen - en Heidestraat in Sint-KatelijneWaver.

Goedgekeurd

16.

GEBOUWEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure Open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek nr. 2016-OO-GEB-020 inzake de opdracht 'Renovatie stookplaats
Stadhuis'.

Vastgesteld

17.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring wijzigingen personeelsformatie van stad
Mechelen.

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

17bis. BESTUUR. Waterfactuur alleenstaanden.
Agendapunt raadslid K. Geys, verdaagd naar volgende zitting.

17ter. BESTUUR. Charter tegen Sociale dumping.
Agendapunt raadslid C. Gennez, verdaagd naar volgende zitting.

PUNTEN BESLOTEN VERGADERING
18 en 19.
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