STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

26 april 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. Bekrachtiging politieverordening van 13 april 2016
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester tot instelling van
een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstijd KRC Mechelen E. Aalst op 24 april 2016.

Bekrachtigd

2.

BESTUUR. Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO 2013-2018, laatst
goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

Goedgekeurd

3.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB
MAC). Goedkeuring overeenkomst voor aanneming van diensten tussen de
stad en het AGB betreffende de vrijwilligersvergoeding en kleine
kunstenaarsvergoeding.

Goedgekeurd

4.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 29 april 2016.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten.

Goedgekeurd

5.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - EANDIS ASSETS.
1)
2)
3)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van
Iverlek op 29 april 2016.
Goedkeuring agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van
Eandis Assets op 29 april 2016.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten.

Goedgekeurd
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6.

FINANCIËN. Intekening op de kapitaalsverhoging bij Eandis Assets.

Goedgekeurd

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2013 houdende aanpassing van
de modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de
wet van 14 november 1983.
Goedkeuring herziene modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in
het kader van de wet van 14 november 1983.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 tot vaststelling van de
voorwaarden voor het toekennen van kasprovisies aan personeelsleden van de
stad.
Goedkeuring reglementen voor het toekennen van provisies aan bepaalde
personeelsleden van de stad en het Sociaal Huis:
- Stedelijk reglement kasprovisies
- Stedelijk reglement provisie voor geringe dagontvangsten.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 september 2011 tot vaststelling van het
begrip dagelijks bestuur en visum van de ontvanger bij het aangaan van
financiële engagementen.
Beslissing tot vaststelling begrip dagelijks bestuur en het visum van de financieel
beheerder bij het aangaan van financiële engagementen.

Goedgekeurd

10.

FINANCIËN. Kennisname collegebesluit van 1 april 2016 waarbij in het geschil
met vzw Heffen Sportkring overgegaan wordt tot onmiddellijke uitbetaling in
uitvoering van een arrest van het Hof van Beroep en de middelen worden
voorzien in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet.

Kennisname

11.

FINANCIËN. Goedkeuring van personen die in aanmerking komen om door de
financieel beheerder aangesteld te worden als waarnemer in geval van diens
gewettigde afwezigheid, zoals bij ziekte of vakantie.

Goedgekeurd
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12.

FINANCIËN. Aktename overeenkomst nr. 16/17 tussen de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid en de stad Mechelen tot het verlenen van een machtiging
voor aanslagjaar 2016 tot 2019 tot het bekomen van de lijst met inwoners van
de stad die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging
genieten.

Aktename

13.

ONDERWIJSONDERSTEUNING.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 april 2012 inzake het subsidiereglement
"School en ouders" voor het basisonderwijs.
Goedkeuring aangepast subsidiereglement "School en ouders" voor het
basisonderwijs.

Goedgekeurd

14.

ECONOMIE. Goedkeuring convenant met de NV J&J Golden Games inzake
verplaatsing van de uitbating van de Kansspelinrichting Klasse II van de Guido
Gezellelaan 6 naar de Oscar Van Kesbeeckstraat 1/1 te Mechelen.

Verdaagd naar een volgende zitting.

15.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. Goedkeuring wedstrijdreglement 'Mechelen
Mondiaal duurzaamheid 2016-2017'.

Goedgekeurd

16.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst 2015 tussen de stad Mechelen en de
minister van justitie betreffende de alternatieve gerechtelijke maatregelen.

Goedgekeurd

17.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring van het rooilijn- en
innemingsplan - Pijnboomstraat, voor de realisatie van een ontsluitingsweg
naar het te ontwikkelen woongebied.

Goedgekeurd

18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van de naam Mayken
Verhulststraat voor de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling
2015V005 gelegen nabij de Brusselsesteenweg te Mechelen.

Goedgekeurd
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19.

OPENBAAR DOMEIN.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2016 houdende goedkeuring
overdracht van de gewestweg R12 - Hendrik Speecqvest, tussen kmp. 2.14 en
kmp. 2.46.
Goedkeuring overdracht van de gewestweg R12 - Hendrik Speecqvest, tussen
kmp. 2.14 en kmp. 2.46.

Goedgekeurd

20.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek nr. 2016-OO-GEB-044 inzake de opdracht "Verbouwen loodsen tot
erfgoeddepot Mechelen (fase 1B).

Goedgekeurd

21.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek
60/02/14/00474 inzake het aanbestedingsdossier MST.TO.070
'Afwerkingsdossier Tangent', bijkomende fietsinfrastructuur, aanliggende
wegenis en groenaanleg.

Goedgekeurd

22.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek
nr. 2015-OO-905 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst voor juridische
ondersteuning, adviesverlening en vertegenwoordiging voor rechtbanken en
administratieve rechtscolleges.

Goedgekeurd

23.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring opstal - en basisakte, opgemaakt door notaris
Eline Goovaerts betreffende het wijk- en dienstencentrum Tervuursesteenweg,
gekend onder de naam "Den Abeel".

Goedgekeurd

24.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring addendum aan de concessieovereenkomst
tussen de stad en cvba Via Via Joker Reiscafé Mechelen met betrekking tot het
Molenhuis/Spuihuis.

Goedgekeurd
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25.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte met aangepast meetplan
houdende de aankoop door de stad tegen Retail Property Development N.V.
van een deel van de Alstomsite aan de Leuvensesteenweg te Mechelen/Muizen,
gekadastreerd of gekadastreerd geweest 9de afdeling, sectie D, deel van een
perceel 107/T.

Goedgekeurd

26.

VASTGOEDBELEID. Aankoop uit de hand voor openbaar nut tegen Eandis
Assets/Iverlek/Electrabel van eigendommen gelegen aan de Oude
Liersebaan/Pennepoelstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

27.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring beleidsnota inzake informatieveiligheid stad
en Sociaal Huis Mechelen.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet
opnieuw aan de agenda toegevoegd, wegens niet behandeling in zitting van 22
maart 2016 :

28.

BESTUUR. Waterfactuur alleenstaanden.

Voorstel GRlid K. Geys niet ter stemming gelegd

29.

BESTUUR. Charter tegen sociale dumping.

Voorstel GRlid C.Gennez verworpen
Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de
agenda toegevoegd:

30.

BESTUUR. H. Keldermans: Brief aan de directies van de Mechelse scholen ivm
aanpak ‘religieus gerelateerd probleemgedrag’.

Voorstel GRlid H. Keldermans verworpen
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