STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

23 februari 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.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Kennisname van de omwisseling van het
lidmaatschap van twee leden van de raadscommissie culturele zaken en de
commissie veiligheid, financiën en algemene zaken.

Kennisname

2.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering
in de Kleine Bareelstraat.
Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering
in de Lemmensstraat.

Vastgesteld

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van de aanvullende reglementen met
betrekking tot de verkeersreglementering in de zones niet-parkeren omgeving:
1)
2)
3)

Zone Sint-Katelijnekerkhof.
Zone Sint-Romboutskerkhof / Wollemarkt.
Zone Ijzerenleen / Grote Markt.

Vastgesteld

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende het
parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst
goedgekeurd in zitting van 28 april 2015.

Vastgesteld

5.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement inzake
parkeren, met ingang van 1 maart 2016 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.

Goedgekeurd
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6.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing belastingreglement op de tweede
verblijven, met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.

Goedgekeurd

7.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing belastingreglement op het takelen van
voertuigen, laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring aanpassing belastingreglement "op
het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen", met ingang
van 1 maart 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring overeenkomst Pastorieplan
Mechelen en vraag om advies aan het Aartsbisdom tot desaffectatie van een
aantal pastorieën.

Goedgekeurd

10.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aanduiding van nieuwe leden
van de algemene vergadering van Brouwgebouw Lamot vzw, ter vervanging
van de heer Bart Somers en mevrouw Greet Geypen.

Goedgekeurd

11.

BESTUUR. Goedkeuring addenda aan de overeenkomsten tussen de stad en De
Kringwinkel Mechelen in het kader van de fusie tussen De Kringwinkel
Mechelen en De Kringwinkel Wrak tot EcoSo vzw.

Goedgekeurd

12.

BESTUUR.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 12 november 2003 houdende goedkeuring
van het aangepast huishoudelijk reglement op circussen.
Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement op circussen.

Goedgekeurd
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13.

ECONOMIE.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2008 betreffende het huishoudelijk
reglement openbare kermissen.
Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement 'openbare kermissen'.

Goedgekeurd

14.

LEGATEN & SCHENKINGEN.
1)
2)

Definitieve aanvaarding schenking door Jimmy De Pauw, van een gravure uit
1647, voorstellende de intocht van aartshertog Leopold Willem te Gent.
Definitieve aanvaarding schenking door mevrouw Brigitte Dupuis van het beeld
'Ten einde raad' door Theo Blickx.

Goedgekeurd

15.

ONDERWIJSONDERSTEUNING. Goedkeuring addendum aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en CGG De Pont vzw in het kader
van de uitbreiding van het programma "PrOS" voor de periode 01-01-2014 tot
en met 31-12-2016.

Goedgekeurd

16.

SAMENLEVING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het
Interfederaal gelijkekansencentrum (Centrum) en de stad Mechelen met
betrekking tot de lokale werking van het Centrum gedurende de periode 2016
tot en met 2019.

Goedgekeurd

17.

SAMENLEVING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Mechelen en het Agentschap Integratie & Inburgering (AII) in het kader van
het lokale integratiebeleid voor de periode 1 januari 2015 tot 31 december
2016.

Goedgekeurd

18.

SAMENLEVING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Groep
INTRO vzw en stad Mechelen in het kader van het project After School voor
het werkingsjaar 2016.

Goedgekeurd
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19.

WIJK-EN DORPSZAKEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2014 inzake reglement 'Schone
Bende ' in het kader van projecten rond netheid op het openbaar domein.
Goedkeuring nieuw reglement 'Schone Bende'.

Goedgekeurd

20.

WELZIJN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Stad 20162017 tussen het Rode Kruis Mechelen-Bonheiden en de stad Mechelen.

Goedgekeurd

21.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014 inzake subsidiereglement
'ontwikkelingseducatie in Mechelen'.
Goedkeuring subsidiereglement 'sensibiliserende Noord - Zuid activiteiten in
Mechelen', met ingang vanaf 1 maart 2016.

Goedgekeurd

22.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële vaststelling straatnaam 'Mayken
Verhulststraat' voor de nieuw aan te leggen wegenis in een verkaveling
gelegen aan de Brusselsesteenweg.

Goedgekeurd

23.

OPENBAAR DOMEIN.
1)
2)

Goedkeuring overdracht gewestweg N14 Liersesteenweg (tussen kmp 0,588 tot
kmp 2,940) naar de stad Mechelen.
Goedkeuring overdracht gewestweg N15a Nekkerspoelstraat en Putsesteenweg
(tussen kmp 0,000 en kmp 2,478) naar de stad Mechelen.

Goedgekeurd

24.

OPENBAAR DOMEIN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2016OO-PP-009 inzake Openbaar domein Tinelsite.

Goedgekeurd

25.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad Mechelen tegen de
echtgenoten Hendrickx-Van Meensel van twee perceeltjes grond gelegen nabij
de Leuvensesteenweg / Watertorenstraat te Mechelen/Muizen.

Goedgekeurd
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26.

VASTGOEDBELEID. Verlenen door de stad Mechelen (erfpachtgever) aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek (erfpachtnemer) van een erfpachtrecht
op een lokaal op het gelijkvloers van het nog op te richten gebouw gelegen
langsheen de Van Busleydenstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

27.

PERSONEELSBELEID. Wijziging arbeidsreglement bij implementatie digitale
loonbrief in Doccle.

Goedgekeurd
Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de
agenda toegevoegd:
PUNT BESLOTEN VERGADERING
28
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