STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

6 september 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. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en
beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van Danielle Van Neck.

Mevrouw Anne Delvoye aangesteld en beëdigd als gemeenteraadslid.

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Verkozen verklaring en aanstelling, in
toepassing van artikel 8 § 1 van het gemeentedecreet, van een voorzitter van
de gemeenteraad, in opvolging van mevrouw Danielle Van Neck.

Mevrouw Rita Van den Bossche verkozen verklaard en aangesteld als voorzitter
gemeenteraad.

3.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Verkozen verklaring van een nieuw lid, met
twee opvolgers, van de politieraad Mechelen-Willebroek, in opvolging van
mevrouw Danielle Van Neck, op basis van de indiening van een voordrachtakte
door de gemeenteraadsleden van de N-VA fractie.

Voorgedragen kandidaat en 2 opvolgers verkozen verklaard.

4.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Bekrachtiging aanduiding van een nieuwe
voorzitter van de commissie veiligheid, financiën en algemene zaken, met
ingang van 7 september 2016.

Bekrachtigd

5.

BESTUUR. Goedkeuring nieuwe samenstelling stedelijke consultatieve
preventieraad, waarbij de vertegenwoordiging van de N-VA fractie wordt
gewijzigd.

Goedgekeurd

6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende het
parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst
goedgekeurd in zitting van 23 februari 2016.

Goedgekeurd

7.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement inzake
parkeren, laatst goedgekeurd in zitting van 31 mei 2016.

Goedgekeurd
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8.

POLITIE. Kennisname van het besluit van de Burgemeester van 1 augustus
2016 tot sluiting van het pand gelegen te 2800 Mechelenn, Abeelstraat 66 bus 2, eerste verdieping, waarin de lokalen van BVBA BARCA gevestigd zijn.

Kennisname

9.

OCMW-VERENIGINGEN. Advisering jaarrekening 2015 van OCMW-vereniging
Dodoens.

Gunstig geadviseerd

10.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring nieuwe afsprakennota van
5 juli 2016 tussen de verschillende besturen van de eredienst en de stad
Mechelen.

Goedgekeurd

11.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2015 kerkfabriek
Lieve Vrouw.

Gunstig geadviseerd

12.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename verantwoordingsnota's dotatie 2015
ingediend door fracties van de gemeenteraad.

Aktename

13.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van AMUZ
vzw, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

14.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van vzw
Contour Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

15.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van VVV
Mechelen vzw, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

16.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 vzw Centrum
voor Basiseducatie Open School, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

Aktename
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17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van vzw De
Maan, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

18.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van vzw
Allegoria, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

19.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2015 van vzw Jeugdzorg Emmaüs, betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2015 van vzw Kinderdagopvang Emmaüs, betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

20.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van vzw
Instrumentenfonds Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van
de stadstoelage.

Aktename

21.

FINANCIËN. Goedkeuring toekenning van een renteloze lening aan vzw
mmMechelen Feest.

Goedgekeurd

22.

FINANCIËN. Vaststelling variabele waarborgregeling ten behoeve van Igemo in
het kader van het project 'Papenhof'.

Goedgekeurd

23.

JEUGD.
1)

Beëindiging samenwerkings - en gebruiksovereenkomst met vzw Club Kamikaze
voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016, vastgesteld door
de gemeenteraad in zittingen van 25 maart 2014 en 27 mei 2014.
2) Goedkeuring huurreglement "De Club".
3) Goedkeuring subsidiereglement projecten voor en/of door jongeren binnen 'De
Club'.
Goedgekeurd

24.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het retributiereglement voor het
gebruik van "De Club", gelegen aan het Douaneplein, met ingang van 6
september 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd
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25.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - EANDIS ASSETS. Goedkeuring van
de toetredings- en deelnemersovereenkomst tussen Eandis Assets en de
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ en van de overeenkomstige
statutenwijziging binnen Eandis Assets.

Afgevoerd van agenda

26.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - EANDIS ASSETS.
1)

Goedkeuring agendapunten algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek op 3 oktober 2016.
2) Goedkeuring agendapunten algemene vergadering in buitengewone zitting van
Eandis Assets op 3 oktober 2016.
3) Mandaatverlening aan volmachtdrager om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten van de algemene vergaderingen van Iverlek en Eandis Assets.
Afgevoerd van agenda

27.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Principiële aanduiding nieuwe
plaatsvervangend volmachtdrager voor de Algemene Vergaderingen.

Goedgekeurd

28.

DIVERSITEIT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Mechelen en het Agentschap Integratie en Inburgering voor de uitvoering van
het programma "Coördineren en uitvoeren van het taalactieplan Mechelen"
voor de periode 1-06-2016 tot 31-12-2016.

Goedgekeurd

29.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. Bekrachtiging eindbeslissing van het
college inzake de toekenning van de subsidie in het kader van het
wedstrijdreglement 'Mechelen Mondiaal Duurzaamheid 2016-2017'.

Bekrachtigd

30.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst tussen de Federale Staat en de Stad
Mechelen voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende
de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties,
voor de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.

Goedgekeurd

31.

MOBILITEIT. Goedkeuring 'Beleidsvisie (semi) publiek laden Mechelen', in het
kader van de uitrol van de elektrische laadpaalinfrastructuur.

Goedgekeurd

32.

MOBILITEIT. Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bestek 2016-OO-83 inzake de opdracht ' Organiseren
van een pendeldienst voor bezoekers aan de stad Mechelen van randparking
naar winkelcentrum'.

Goedgekeurd
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33.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling straatnaam 'Notenboomstraat'
voor de verkaveling 2016V003 gelegen nabij de Pijnboomstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

34.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling straatnaam "Barbarastraat" voor
een verkaveling gelegen aan de Jubellaan te Mechelen.

Goedgekeurd

35.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring aangepaste overeenkomst met Aquafin
nv voor de opmaak van het RUP KWZI Oxdonk, oorspronkelijk vastgesteld in
zitting van 2 september 2008.

Goedgekeurd

36.

RUIMTELIJKE ORDENING. Principiële goedkeuring van het rooilijn- en
innemingsplan - Mahatma Gandhiwijk, voor de infrastructuur - en
omgevingswerken Mahatma Gandhiwijk.

Goedgekeurd

37.

OPENBAAR DOMEIN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
offertaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek met nr. 2016-OO-UITV-074 inzake de opdracht 'Bebloeming Stad
Mechelen'.

Goedgekeurd

38.

VASTGOEDBELEID.
1)

Aanpassing minimum-inzetprijs van de verkoop van het appartementsgebouw
Hoogstraat 50 met aanpalend garagecomplex.
2) Verlenen volmacht aan de ambtenaren van de dienst Vastgoedbeleid om bij een
openbare verkoop de notaris te laten toewijzen bij een prijsverschil van max 10
% op de vastgestelde minimum verkoopprijs.
Goedgekeurd

39.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verlenen van volmacht aan de ambtenaren
van de dienst vastgoedbeleid om bij een openbare verkoop de notaris te laten
toewijzen bij een prijsverschil van maximum 10% op de vastgestelde minimum
verkoopprijs.

Goedgekeurd

40.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad en vzw
Hanswijkprocessie inzake het gebruik van loodsen 10 - 11 -12 - 13 op de site
Nekkerhal.

Goedgekeurd
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41.

VASTGOEDBELEID.
1)

Goedkeuring verkoop uit de hand door de stad aan de aanpalende eigenaars van
het afgeschaft gedeelte van buurtweg nr. 40 nabij de Juniorslaan in Leest.
2) Goedkeuring kosteloze overdracht door de bvba Immo Geerhoek aan de stad van
een strook grond met het oog op verlegging van deze buurtweg.
Goedgekeurd

42.

VASTGOEDBELEID. Verlenen door de stad Mechelen (eigenaar/ erfpachtgever)
aan het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (erfpachter) van
een erfpachtrecht op de gebouwen met aanhorigheden gelegen aan de
Minderbroedersgang/ Onder-den-Toren te Mechelen.

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

43.

BESTUUR. Een begraafplaats voor elke Mechelaar

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het aangepast agendapunt "Een
begraafplaats voor elke Mechelaar" ingediend als amendement op het initieel
voorstel van F. Bennasser, waardoor dit voorstel zonder voorwerp is.
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