STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 1 december 2017

Bestuurlijk Beheer. Cvba Woonpunt Mechelen. Kennisname verslagen
bestuursorganen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur (3
augustus 2017 – 7 september 2017 – 5 oktober 2017) van cvba Woonpunt Mechelen.

Belastingen en Inningen. Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
ontbreken van parkeerplaatsen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 50.000,00.

Belastingen en Inningen. Belasting uitvoeren van werken voor derden 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
uitvoeren van werken voor derden – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van
€ 11.065,04.

Toezicht Financiën. Vzw GymFlex. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 van vzw GymFlex.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname gewijzigde samenstelling.
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Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan volgende gewijzigde samenstelling van de milieuraad:
- Wijziging afgevaardigde Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM): Viktor Vranken in
vervanging van Wim Verbist (er werd geen plaatsvervanger voorgedragen).
- Beëindiging lidmaatschap geïnteresseerde inwoners Mirjam Chorus en Lieve De Bie.
- Nieuw lid Omgevingsfilosofie met Bouzerda El Hassan als effectief lid en Erik Nobels als
plaatsvervangend lid.
- Wijziging afgevaardigde Fietsersbond: Laura De Blander in vervanging van Dietlinde
Willockx.

Sociale Tewerkstelling. Regierol sociale economie: Aktename
subsidietoekenning 2017-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de subsidietoekenning van 50.000 euro in 2017 voor de regierol
sociale economie.

Beheer Openbaar Domein. Openbaar Domein - Plaatsen van nutsleidingen Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Gentsesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17574
 Putsesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17569
 Nuffelstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17564
 Leuvensestwg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17562
 Egide Walschaertsstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17559
 Heike:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17558
 Vlierbesstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17548
 Karmelietenstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17547
 Nieuwe Kapucienenstraat:
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Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17543
Geerdegem Schonenberg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17542
Stuivenbergvaart:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17537

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Noordstraat:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 17573
 Oscar Van Kesbeeckstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet P - 17563
 Leuvensesteenweg:
Aanleggen drinkwaternet - P – 17539: uitvoering in onverharde berm Luysenberchstraat.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV t.a.v. Kim Aerts, Liersesteenweg 4 PB 16 te 2800
Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Douaneplein:
Plaatsen ondergrondse kabel – T 17570
 Wielewaalstraat:
Verplaatsen kasten – T – 17566
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Milsenstraat:
Plaatsing ondergronds kabelnet– T 17567
 Spoorwegstraat:
Plaatsing ondergronds kabelnet– T 17536
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Caputsteenstraat:
Vervangen OV E 17572 (bestaande palen)
 Leliestraat:
Plaatsing OV E 17571 (gevelarmaturen)
 Europalaan:
Plaatsing kabel : E 17561
 Kapelseweg:
Plaatsing kabel : E 17545
 Oude Baan:
Inlussen KC 1186 : E 17535
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Orange, Bourgetlaan 3 te 1140 Evere, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Schalienhoevedreef:
Plaatsen inspectieput – O 17568
Artikel 7
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Hombeeksestwg:
Telecomwerken – P 17565
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Pennemeesterstraat-De Streyp-Molenhofstraat:
Telecomwerken – P 17556
Plattebeekstraat:
Telecomwerken – P 17549 (in volle grond, voor brandweerkazerne)
Zemstseweg:
Telecomwerken – P 17538

Artikel 8
Het college geeft toelating aan Telenet NV t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 PB 16 te 2800
Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken (puntopeningen):
 Aspergeveld35:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17560
 Abeelstraat:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17553
 Egide Walschaertsstraat:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17552
 Aspergeveld7:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17551
 Populierendreef:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17550
 Kouter:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17546
 StLambertuslaan:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17544
 Olivetenvest:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17541
 Bankstraat:
Kleine nutswerken – Coax aansluiting T – 17540
Artikel 9
Het college geeft toelating aan Telenet NV t.a.v. Jens Asselman, Liersesteenweg 4 PB 16 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 G. De Stassartstraat:
Aanleg glasvezelwachtbuis T 17557 (boringen)
Artikel 10
Het college geeft toelating aan Eurofiber NV Belgicastraat5 Fountainplaza 504 1930 Zaventem,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Zandvoortstraat-Steenhoevestraat:
Plaatsen glasvezelbuis EU 17554

Onderwijsondersteuning. Goedkeuring ondersteuning Onderwijsbeurs
Secundair Onderwijs regio Mechelen 28 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de tiende editie ‘Onderwijsbeurs Secundair Onderwijs regio
Mechelen’, die plaatsvindt op woensdag 28 februari 2018 van 14 tot 19u30 uur in Technopolis,
een gemeenschappelijke organisatie van de verschillende onderwijsnetten en gecoördineerd
door het O.O.M.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoerings-

datum
Eind januari

opdracht

opmerking

Ophanging banner
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diensten

2018

“onderwijsbeurs” vóór stadhuis.

Uitvoeringsdiensten

Begin
februari
2018

Ophanging banner
“onderwijsbeurs” aan
Technopolis

Concrete datum af te
spreken met Herbert Crol

Onderwijs

Éen week
vóór de
beurs.

Perscommuniqué

In samenspraak met
kabinet schepen voor
Onderwijs

Marketing &
Communicatie

Na
goedkeuring
college

Aanmaak 2 banners + 2 grote
Onderwijsbeursaffiches
signalisatiebord inkom
Technopolis

Marketing &
Communicatie

Editie
februari
2018

Tekst in periodiek ‘De Nieuwe
Maan’

Marketing &
Communicatie

Vanaf
januari
2018

Bekendmaking met banner op
de openingswebpagina van de
stad en webpagina van
onderwijs

Teksten opgesteld in
samenspraak met O.O.M.

Belastingen en Inningen. Aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting aanslagjaar 2018. Verwijzing naar de
gemeenteraad van de jaarlijkse hernieuwing van het
belastingreglement "aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting" (A.P.B.).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het
aanslagjaar 2018 vast te stellen op 7,4%.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:

Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement “Aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting” betreffende het aanslagjaar 2018.

Belastingen en Inningen. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
aanslagjaar 2018. Verwijzing naar de gemeenteraad van de jaarlijkse
hernieuwing van het belastingreglement "opcentiemen op de
onroerende voorheffing".
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2018 vast
te stellen op 938 opcentiemen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
1 december 2017

5



Goedkeuring van de jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement “Opcentiemen op
de onroerende voorheffing” betreffende het aanslagjaar 2018.

Belastingen en Inningen. Invoering van het retributiereglement voor het
gebruik van parken en tuinen tijdens evenementen. Vaststelling van de
tarieven van het retributiereglement, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
19 december 2017 en verwijzing van het retributiereglement naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het retributiereglement voor het gebruik van parken en tuinen tijdens
evenementen, met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “voor het gebruik van parken en tuinen tijdens
evenementen”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de
gemeenteraad van 19 december 2017. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring
van het reglement door de gemeenteraad:
Er is een gedifferentieerd tarief van toepassing voor het gebruik van parken en tuinen op basis
van:
 het doel van het evenement
 de aard van de organisator
 de ligging van het park of de tuin.
Het tarief wordt berekend per dag per locatie.
Voor de opbouw en afbraak wordt een vast tarief aangerekend.
Kruidtuin
Tarief per dag/
Evenementenzone 1
GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
Evenementenzone 2

€ 500,00
€ 2.000,00

€ 200,00
€ 800,00
gratis

Opbouw/ afbraak per dag
Evenementenzone 1/
Evenementenzone 2
€ 100,00
€ 400,00

Tivoli
Tarief per dag/
Evenementenzone 1
- Speelweide

Tarief per dag/
Evenementenzone
1

Tarief per dag/
Evenementenzone
1, 2 OF 3

€ 250,00
€ 1.000,00

€ 100,00
€ 400,00

€ 200,00
€ 800,00
gratis

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Opbouw/ afbraak
per dag
Evenementenzone
1/ per zone
€ 50,00
€ 200,00

Karmelietentuin

GROEP A

Tarief per dag/
Evenementenzone 2
€ 200,00

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 40,00
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GROEP B
GROEP C

€ 800,00

€ 160,00
gratis

Sinte Mettetuin -

Tinelpark

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
Opbouw/ afbraak
Evenementenzone 1
per dag
€ 500,00
€ 100,00
€ 2.000,00
€ 400,00
gratis

Caputsteenpark – Papenhof – tuin OH

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
Evenementenzone 1/
Evenementenzone 2
€ 250,00
€ 1.000,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 50,00
€ 200,00

Donkerlei – Pennepoelpark – Kalverenstraat – Hovenierspark

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
Opbouw/ afbraak
Evenementenzone 2
per dag
€ 150,00
€ 30,00
€ 600,00
€ 120,00
gratis

Belastingen en Inningen. Aanpassing van het retributiereglement voor het
gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen. Vaststelling
van de tarieven van het retributiereglement, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
19 december 2017 en verwijzing van het retributiereglement naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens
evenementen, met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “voor het gebruik van het openbaar domein tijdens
evenementen”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de
gemeenteraad van 19 december 2017. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring
van het reglement door de gemeenteraad:
Er is een gedifferentieerd tarief van toepassing voor het gebruik van het openbaar domein op
basis van:
 het doel van het evenement
 de aard van de organisator
 de ligging van het openbaar domein.
Het tarief wordt berekend per dag per locatie.
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Voor de opbouw en afbraak wordt een vast tarief aangerekend.
Grote Markt (2.553m²) - Ijzerleen (361m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 500,00
€ 2.000,00

Tarief per dag/
half plein
€ 250,00
€ 1.000,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 125,00
€ 500,00

Haverwerf (1.000m²) - Veemarkt (908m²) - Cultuurplein

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 200,00
€ 800,00

Tarief per dag/
half plein
€ 100,00
€ 400,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 50,00
€ 200,00

Vismarkt (321m²) – Botermarkt (426m²) - Korenmarkt (375m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 150,00
€ 600,00

Tarief per dag/
half plein
€ 75,00
€ 300,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 40,00
€ 150,00

Tarief per dag/
half plein
€ 250,00
€ 1.000,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 125,00
€ 500,00

Grindparking (25.000m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 500,00
€ 2.000,00

Andere locaties
Voor alle andere locaties intra muros wordt het tarief per ingenomen oppervlakte (m²)
berekend, met een minimumtarief van 25,00 euro.

GROEP A
GROEP B
GROEP C

minimumtarief

Tarief per dag

€ 25,00
€ 25,00

€ 0,25/ m²
€ 1,00/ m²
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 15,00/ dag
€ 50,00/ dag

Voor de andere locaties extra muros is het gebruik gratis.
Extra elektriciteit

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per extra
werfkast
€ 100,00
€ 200,00
gratis
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Belastingen en Inningen. Aanpassing van het retributiereglement op het
innemen van plaatsen op en langsheen het openbaar domein door
ambulante handelaars. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 19 december 2017 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad.
Opheffing van het belastingreglement op ambulante handel en
opheffing van het retributiereglement op het innemen van
standplaatsen door frituren.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het retributiereglement op het innemen van plaatsen op en langsheen het
openbaar domein door ambulante handelaars, met ingang van 1 januari 2018 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.
 Opheffing van het retributiereglement op het innemen van standplaatsen op het openbaar
domein door frituren vanaf 1 januari 2018.
 Opheffing van het belastingreglement op ambulante handel vanaf 1 januari 2018.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “op het innemen van plaatsen op en langsheen het openbaar
domein door ambulante handelaars”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 19 december 2017. Deze tarieven worden
toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad:
a)

ambulante activiteiten uitgeoefend met behulp van een
voertuig/vervoermiddel op rondreizende wijze: 6,20 euro per dag of 134,00
euro per maand;

b) ambulante activiteiten via abonnement: 3,00 euro per lopende meter per dag;
c) ambulante activiteiten als losse kramer: 3,00 euro per lopende meter per dag
met een minimum van 30,00 euro;
d) Voor de standplaatsen voor de frituren zijn volgende tarieven van toepassing:
Korenmarkt
Zandpoortvest
Pasbrug
G. Gezellelaan
Nekkerspoelstraat
Muizen (Muizen-Dorp)
Hombeek (Hombeek-Dorp)
Leest (Leest-Dorp)
Battelsesteenweg (Landweg)
Lansiersstraat
Liersesteenweg / Oud Oefenplein

7.755,00
5.157,00
3.139,00
2.111,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Bij stopzettting of overname van een standplaats voor frituren wordt overgegaan
op de tarifering onder punt b.

Staf Financiën. Statutenwijziging AGB SAM. Beslissing doorsturing ter
goedkeuring naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring statutenwijzing AGB Sport Actief Mechelen (SAM), zoals voorgesteld door de
raad van bestuur van 23 november 2017.

Toezicht Financiën. AGB Mechelen Actief in Cultuur. Budgetwijziging 2017/3,
budget 2018 en meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 voor
goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/9 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur.
 Goedkeuring budgetwijziging 2017/3 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur.
 Goedkeuring budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2017. Doorsturen voor
goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuren tarieven en prijssubsidies 2017 AGB Mechelen Actief in Cultuur, volgens de
voorgelegde tarievenlijst, met ingang vanaf 1 december 2017.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 1 december 2017 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies en tarieven 2018. Doorsturen
voor goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan AGB MAC voor
het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC
volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 1 januari 2018 zal toepassen vermindert met deze prijssubsidie.
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Toezicht Financiën. AGB SAM. Meerjarenplanwijziging 2014-2021/8,
budgetwijziging 2/2017 en budget 2018 voor goedkeuring verwijzen
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/8 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Sport Actief Mechelen.
 Goedkeuring budgetwijziging 2/2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.
 Goedkeuring budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Prijssubsidies 2018.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan AGB SAM voor
het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de
prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB SAM de tarieven die zij
toepast vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, geraamd op een totaalbedrag van 3.634.290 euro inclusief 6% BTW, werd
voorzien in het budget 2018.

Toezicht Financiën. Vzw Jongerenwerk Mechelen vzw (J@M). Begroting
2018. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering begroting 2018 van de vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M).
Artikel 2
Het college besluit de toelage van 2018 ten belope van 1.066.634 euro te betalen aan de vzw
Jongerenwerk Mechelen (J@M) mits de gemeenteraad van 19 december 2017 de
stadsbegroting 2018 goedkeurt waarin deze toelage is opgenomen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om in 2018 maandelijks 87.664,84
euro te betalen en eenmalig 14.656 euro aan de vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M).
Nr. raming
2018141086

Budgetsleutel
2018/6490171/70/0750/03

2018160101

2018/6490171/70/0750/03

Begunstigde
vzw Jongerenwerk
Mechelen (J@M).
vzw Jongerenwerk
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jan-dec
2018

bedrag
87.664,84
14.656,00
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Mechelen (J@M).

Sport. Goedkeuring deelname ondersteuningstraject risicovechtsporten voor
lokale overheden 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de deelname aan het opleidingstraject risicovechtsporten voor lokale
overheden in 2018 goed. Dit is een organisatie van het risicovechtsportplatform en het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) vzw.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Sport en de afdeling Preventie & Veiligheid om dit
project gezamenlijk op te volgen.

Sociale Tewerkstelling. Aktename uitbreiding lokale diensteneconomie en
verwijzing naar gemeenteraad van de samenwerkingsovereenkomst
met het Fietsatelier vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de toekenning bijkomende arbeidsplaatsen lokale
diensteneconomie in Mechelen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding arbeidsplaatsen lokale
diensteneconomie tussen de stad Mechelen en Fietsatelier Mechelen vzw voor de periode
19-12-2017 tot en met 31-12-2019.

Wijk- en Dorpszaken. Goedkeuring samenwerking nieuwjaarsdrink wijkraad
Battel op 21 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerking van de dienst dorpszaken bij de nieuwjaardrink van de
wijkraad van Battel op zondag 21 januari 2018 goed.
Artikel 2
De onkosten voor een deel van de organisatie zijn te verrekenen op het budget 2018 waarop
voldoende krediet is voorzien.
De kosten voor de huur van de zaal kunnen verrekend worden op budgetsleutel
2018/6100000/20/0171/01 raming 2018140546, de kosten voor kinderanimatie kunnen op
budgetsleutel: 2018/6130370/20/0171/01 raming 2018160134 en een deel
van de kosten van de drank kunnen verrekend worden op budgetsleutel
2018/6130060/20/0171/01 raming 2018140544.
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Artikel 3
Het college duidt de schepenen Walter Schroons, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Koen
Anciaux aan om aanwezig zijn op de nieuwjaardrink van de wijkraad Battel op 21 januari 2018
tussen 11.00 en 13.00 uur in de parochiezaal van Battel.

Musea & Erfgoed. Goedkeuring reconstructie hand van standbeeld R.
Dodoens in Kruidtuin.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de reconstructie van de hand van het beeld van R. Dodoens in
de Kruidtuin, vervaardigd door Jozef Tuerlinckx en gunt de opdracht daartoe aan de firma
Binder te Haarlem (NL) voor het bedrag van 9.256,50 EUR (incl. BTW).

Overheidsopdrachten. Ontwerper voor voorontwerp van een kruispunt op R
12 ter hoogte van de Nonnenstraat te Mechelen - gunning bestek
2017-OO-PP-280.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanstelling ontwerper voor een voorontwerpstudie van
een nieuw kruispunt op R12 ter hoogte van Nonnenstraat te Mechelen”akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 8 november 2017, opgesteld door Afdeling projecten en
planning.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aanstelling ontwerper voor een voorontwerpstudie van een
nieuw kruispunt op R12 ter hoogte van Nonnenstraat te Mechelen” aan de enige bieder, zijnde
Mint nv, H. Consciencestraat 1b te 2800 Mechelen.

Staf Financiën. Meerjarenplan. Goedkeuring meerjarenplanwijziging nr. 14
over dienstjaren 2014-2021 en verwijzing naar de gemeenteraad ter
vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de meerjarenplanwijziging nr. 14 over de dienstjaren 2014–2021 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 14 over de dienstjaren 2014–2021.
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Staf Financiën. Budgetwijziging. Goedkeuring budgetwijziging nr. 3 over
dienstjaar 2017 en verwijzing naar de gemeenteraad ter vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de budgetwijziging nr. 3 over dienstjaar 2017 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling budgetwijziging nr. 3 over dienstjaar 2017.

Staf Financiën. Interne kredietaanpassing. Goedkeuring interne
kredietaanpassing nr. 3 over dienstjaar 2017 en verwijzing naar de
gemeenteraad ter aktename.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de interne kredietaanpassing nr. 3 over dienstjaar 2017 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename interne kredietaanpassing nr. 3 over dienstjaar 2017.

Staf Financiën. Budget. Goedkeuring budget over dienstjaar 2018 en
verwijzing naar de gemeenteraad ter vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het budget over dienstjaar 2018 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling budget over dienstjaar 2018.

Overheidsopdrachten. Herontwikkeling van de Albertussite met bouw- en
renovatieverplichting te Muizen. Selectie van de kandidaten die om een
offerte zullen gevraagd worden.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de kandidaturen voor de opdracht
“Herontwikkeling van de Albertussite met bouw- en renovatieverplichting te Muizen
(Mechelen)”.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat 2 kandidaten niet werden geselecteerd:
- THV Janssen - M2 architecten - Buitenruimte,
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- THV Investpro - IBO
Het college neemt er akte van dat 2 kandidaten voldeden aan alle gevraagde criteria:
- Combinatie WRE (Willemen)-WGC-Architectencoöperatief-DmvA
- THV Foremost-Denys-A 33 architecten
Het college beslist om de twee kandidaten, die voldeden aan alle gevraagde criteria, uit te
nodigen om een offerte in te dienen.
Artikel 3
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Natuur- en Groenontwikkeling. Goedkeuring huishoudelijk reglement
gebruik parken en tuinen en doorverwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het huishoudelijk reglement voor het gebruik van parken en tuinen
principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘Huishoudelijk reglement parken en tuinen’, met ingang vanaf 1 januari 2018.

Overheidsopdrachten. Studie omgevingsaanleg site Nekkerhallen. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Studie omgevingsaanleg site Nekkerhallen in Mechelen”
akte van het verslag van nazicht van de offertes van 22 november 2017, opgesteld door
Afdeling Gebouwen.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Studie omgevingsaanleg site Nekkerhallen in Mechelen” aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde D+A
Consult NV, Borchstraat 28 te 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling nieuw agendapunt
vergadering 7 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend nieuw agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Cultuur, Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 7 december 2017 om 20.00 uur in de
Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn (Bruul):
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Bezoek aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn. (toelichting door directeur Koen
Cosaert)
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