STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 7 december 2018

Belastingen en Inningen. Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor
telecommunicatie 2018. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier Tele_2018
voor private bureaus voor telecommunicatie – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van
1.500,00 €.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier
Nacht_2018 voor nachtwinkels – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van 19.500,00 €.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte – aanslagjaar 2018 - voor een totaal bedrag van € 75.277,51.
Periode september en oktober 2018.

Toezicht Financiën. Kunststeden Vlaanderen vzw. Verwijzen jaarrekening
2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Kunststeden Vlaanderen.

Toezicht Financiën. Vzw Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub
(KMTHC). Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub
(KMTHC).
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Toezicht Financiën. Hoje De Bergen vzw. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Hoje De Bergen.

Toezicht Financiën. Speelplein Weyneshof vzw. Verwijzen jaarrekening 2017
voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Speelplein Weyneshof.

Toezicht Financiën. Kinderdagverblijf VIBA V.O.F. (vennootschap onder
firma). Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van het kinderdagverblijf VIBA V.O.F.

Beheer 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:
 Nokerstraat 3
Puntopening T 18537
 Oude Leestsebaan 120
Puntopening T 18538
 Baron Empainlaan 28
Puntopening T 18544
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Steenweg op Blaasveld
Plaatsing OV
E 18540
 Klein Begijnhof Bogaard
LS-uitbreiding
E 18541
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Grote Markt
SOV Grote Markt
Stationsberg
Plaatsing OV
Hanswijkvaart
Plaatsing OV

E 18543
E 18546
E 18547

Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Liersesteenweg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Blarenberglaan 21
Klantaansluiting
T 18539
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Antwerpsesteenweg 88
plaatsen van ondergrondse kabel T 18542
 Berkenlaan 6
plaatsen van ondergrondse kabel T 18545

Marketing en Communicatie. Goedkeuring ontwerp middenstraatvlaggen
2019 en 2020 voor winkelwandelstraten.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het ontwerp van de nieuwe middenstraatvlaggen 2019 en 2020 in de
winkelwandelstraten goed (niet in de Sint-Katelijnestraat).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Marketing en Communicatie om na te kijken hoe er in
de 3 winkelstraatjes tussen Bruul en Ijzerenleen, een aangepaste bevlagging kan worden
voorzien op maat van die straatjes.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Economie

Handelaars informeren over de
middenstraatbevlagging.
Ophangen vlaggen

Uitvoeringsdiensten
Uitvoeringsdiensten

Afhalen vlaggen

DATUM
UITVOERING
Handesladviesraad
5/12/2018
Half februari 2019

OPMERKINGEN

Net voor
kerstverlichting
wordt opgehangen

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad: ontvangst kindvriendelijke
delegatie Luxemburg.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het ontvangst van de kindvriendelijke delegatie uit Luxemburg op 8 januari
2019 goed.
Artikel 2
Het college vaardigt de nieuwe schepen van jeugd af voor het welkomstwoord.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
Huis van het Kind

Presentatie (Engels)
opmaken: Huis van het
Kind
Dienst
Klaarzetten van koffie en
Bestuursondersteuning: water, sap ‘s ochtends
protocol
1.39 zaal Ommegang
Dienst Toerisme
Voorzien van toeristische
info over Mechelen
(wandeling, stadsplan…)
voor deze delegatie

DATUM
UITVOERING
8 januari 2019

OPMERKINGEN

8 januari 2019

8 januari 2019

Vastgoedbeleid. Tinel. Project Cadixx. Goedkeuring overeenkomst
reservering parkeerplaatsen op site Tinel. Doorverwijzing naar de
gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt door naar de gemeenteraad :
 Goedkeuring overeenkomst met Cadixx voor de reservering van 11 parkeerplaatsen op de
site Tinel mits de prijs van 275.000 euro.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
algemeen directeur om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

P&P - Mobiliteit. Vaststelling laadpaallocaties 2019. Clean Power for
Transport.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om, onder voorbehoud van het advies van AWV voor de eerste 2 locaties,
op volgende locaties in 2019 een laadpaal en voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien:
 Guido Gezellelaan;
 Brusselpoort (2 laadpalen);
 Olmenstraat;
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Kluisstraat;
Onze-Lieve-Vrouwestraat;
Leliestraat.

Artikel 2
Het college beslist om op het Stationsplein in Hombeek in 2019 een laadpaal en voorbehouden
parkeerplaatsen te voorzien en gaat akkoord met de meerkost van 225 euro zoals besproken
in de financiële gevolgen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst

Opdracht

Opmerking

P&P-Mobiliteit

Advies inwinnen bij AWV voor de locaties op de Guido
Gezellelaan en aan de Brusselpoort.
Voorwaarden voor de uitvoering van de werken
opgegeven door Beheer Openbaar Domein meegeven aan
de uitvoerders.
Bij (her)aanleg Openbaar Domein afstemmen met
projectcoördinator of voorzieningen om laadpalen te
initiëren nuttig zijn in het kader van dit actieprogramma.
Bij (her)aanleg Openbaar Domein afstemmen met
projectcoördinator of voorzieningen om laadpalen te
initiëren nuttig zijn in het kader van dit actieprogramma.
Bij (her)aanleg Openbaar Domein afstemmen met
projectcoördinator of voorzieningen om laadpalen te
initiëren nuttig zijn in het kader van dit actieprogramma.
Signalisatie plaatsen/aanpassen bij effectieve uitrol van
de laadpalen (projectcoördinator stemt verder af).
Verspreiden van bewonersbrieven bij de plaatsing van
een laadpaal in een buurt

i.s.m.
Mobiliteit
i.s.m.
Mobiliteit

P&P-Publieke
Ruimte
Beheer Openbaar
Domein
Natuur- &
Groenontwikkeling
Uitvoeringsdiensten
Marketing &
Communicatie

P&P - Mobiliteit. De Lijn. Verplaatsen halte Liersesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de verplaatsing van de halte Oude Liersebaan (nr. 105081) ter hoogte van
Liersesteenweg 281 naar de scheiding tussen huisnummers 269 en 271 goed.

P&P - Mobiliteit. Goedkeuring subsidiereglement fietsleveringen. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het subsidiereglement voor fietsleveringen principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad
 Goedkeuring subsidiereglement voor fietsleveringen, met ingang van 1 januari 2019.
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Cultuurontwikkeling. Culturele projecten najaar 2018. Betoelaging.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het advies van de Stuurgroep Cultuurbeleid in verband met de
aanvragen die in het najaar 2018 werden ingediend in het kader van het toelagereglement
voor Culturele Projecten.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de volgende toelagebedragen, te verrekenen op het budget voor
Culturele Projecten, raming 2018140573, budgetsleutel 2018/6490120/70/0709/01.
Advies

Projecten

2.500 euro

Herdenkingsconcert The Armed Man

2.500 euro

Dichtatuur

/

#Letters

/

Sculture Nel Tempo

/

Sterren tellen
Totaal

5.000 euro

Toerisme en UiT. Pasar Zwerfautoclub Regio Vlaanderen. Goedkeuring
camperweekend 24-26 april 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het verblijf van 40 motorhomes van Pasar Zwerfautoclub van 24 tot en met
26 april 2020 goed, met dien verstaande dat andere gebruikers niet gehinderd mogen worden.
Artikel 2
Het college wijst de parking 2 gelegen tussen de ring en het Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum De Nekker, aan de zijde van de bestaande kampeerautoplaatsen, toe als
staanplaats voor kampeerauto’s van Pasar Zwerfautoclub van 24 tot en met 26 april 2020.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Toerisme

januari
2019

gebruiksovereenkomst
overloopparking opstellen
met Pasar Zwerfautoclub

Financiën

maart 2020
/ mei 2020

ontvangen waarborg op
rekeningnummer in
gebruiksovereenkomst
vermeld

Financiën

mei 2020

indien geen vervuiling
vastgesteld door
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opmerking
betaling van waarborg
(300 EUR) maakt deel
uit van de
gebruiksovereenkomst

terugbetaling binnen 4
weken na verblijf indien
geen vervuiling
6

gemeenschapswachten,
waarborg terugbetalen

vastgesteld

indien vervuiling
vastgesteld door
gemeenschapswachten,
belasting vervuiling heffen
en overmaken aan Pasar
Zwerfautoclub
Gemeenschapswachten

24 april
2020
voormiddag
& 26 april
2020 avond

controle overloopparking
2, foto’s nemen

Gemeenschapswachten

27 april
2020

al dan niet vaststelling van
vervuiling doorgeven aan
dienst Financiën en dienst
Toerisme

om eventuele vervuiling
door
kampeerautogebruikers
vast te stellen

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Vuurfeest Thila Coloma 26 januari
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Scouts Thila Coloma voor de organisatie van een vuurfeest t.v.v. een buitenlands kamp op de
scoutsterreinen (Geerdegemstraat 80-82) op zaterdag 26 januari 2019 van 18u tot 24u, mits
aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
14/1/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe. De standaard geluidsnorm van 85
dB(A) dient gerespecteerd te worden.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Wouter Ceuterick op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
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Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken
te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig
gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Trashpi Chiro Leest 21 december
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Leest voor de organisatie van Trashpi in de chirolokalen (Kouter 1A) op vrijdag 21
december 2018 van 21u tot 22 december 2018 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient twee erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 04.00 uur
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
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De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 21
december 2018 van 21u tot 22 december 2018 22u conform goedgekeurd kader
geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Winterbar Son 20 december 2018
tot 6 januari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een winterbar door Sundry Seeds CVBA te
Adegemstraat 102 van donderdag 20 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019, maar legt
bijkomende voorwaarden op:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
10/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Te respecteren einduren:
- zondag t.e.m. donderdag – 23u;
- vrijdag en zaterdag – 24u.
 De organisator dient de bezoekers bij het verlaten van het evenement voldoende te
informeren om het nodige respect op te brengen voor de buurtbewoners, bvb. door een
steward aan de uitgang te voorzien die de bezoekers vraagt om het stil te houden, het
voorzien van een vuilnisbak aan de uitgang zodat de bezoekers bij hun vertrek
gestimuleerd worden om hun bekertjes daarin te deponeren, bordjes aan de uitgang om et
buiten stil te houden,…
 Er dient een plaatsbezoek samen met organisator/politie/brandweer door te gaan waarbij
geoordeeld kan worden dat de locatie op vlak van veiligheid voldoet aan alle voorwaarden
om een soortgelijk evenement op een veilige wijze te organiseren.
 Verwarmingstoestellen of kooktoestellen op gasflessen zijn niet toegestaan in het gebouw.
 Er dient één blustoestel van 6 kg ABC bluspoeder of gelijkwaardig te worden opgesteld in
het gebouw per 150m2 vloeroppervlak
 Het maximaal aantal toegelaten personen is afhankelijk van de breedte van de
deuropeningen (max. 1 pers / cm uitgang).
 De nodige attesten / documenten met betrekking tot brandveiligheid dienen te kunnen
worden voorgelegd (bvb. attest laagspanning).
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Pictogrammen en veiligheidsverlichting dient minimaal boven elke uitgang / blustoestel te
worden voorzien.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 2
dagen in december en 2 dagen in januari (data dienen voor 12/12/2018 doorgegeven te
worden) conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Adegemstraat +
zijstraten, Hoogstraat, Guldenstraat, IJzerenleen, Vismarkt, Nauwstraat, Haverwerf, Dijle,
Onze Lieve Vrouwstraat, Steenweg, Melaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 18/12/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 8/1/2019.
 De wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen (Kon. Astridlaan)
moet toelating worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rotary Mechelen Fundraising
Concert 15 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van het fundraising concert van Rotary Mechelen in
de Mercedes garage, Brusselsesteenweg 359 op zaterdag 15 december 2018 van 18u tot 02u,
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor 1
december 2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
1/12/2018:
- het PRIMA dossier.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
15/12/2018 van 21u tot 02u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Frederik Mortelmans op basis
van het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Ginfestival en Bierfestival in
Vleeshalle.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van twee evenementen in de Vleeshalle, nl:
 Gin & Spiritz Festival op 16/12/2018 van 13u tot 19u;
 Bierfestival op 22/12/2018 van 13u tot 19u;
 Bierfestival op 23/12/2018 van 13u tot 21u.
Artikel 2
Het college legt bijkomende voorwaarden op aan de organisator:
 Einduren dienen gerespecteerd te worden.
 Er mag geen versterkte muziek gespeeld worden. Max. geluidsnorm is 85 dB(A)
 Max. aantal bezoekers gelijktijdig is 399 personen
 De nodige documenten dienen voorgelegd te worden waaruit brandveiligheid en evacuatie
kan gegarandeerd worden.
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
10/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 Er dient iemand van de organisatie voorzien te worden om aan de uitgang(en) de
bezoekers te vragen om het nodige respect op te brengen voor de buurtbewoners.
 De organisator dient in de buurt te voorzien in een fietsenstalling (in overleg met
evenementenloket) en hierrond de nodige communicatie te voeren.
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Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Huidevetterstraat en op
de Botermarkt, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 14/12 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 24/12/2018.
 De wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Budgetwijziging 2/2018,
meerjarenplanwijziging 2014-2020/11 voor goedkeuring verwijzen
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/11 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur.
 Goedkeuring budgetwijziging 2/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Meerjarenplanwijziging 2014-2021/10 en
budgetwijziging 2/2018 voor goedkeuring verwijzen naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/10 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
 Goedkeuring budgetwijziging 2/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Prijssubsidies 2019.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (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.
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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 3.805.869 euro inclusief 6% BTW, zal
worden voorzien in het budget 2019.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies en tarieven 2019. Doorsturen
voor goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (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 2019 zal toepassen vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, geraamd op een totaalbedrag van 3.879.379 euro inclusief 6% BTW en zal
worden voorzien in het budget 2019.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Dodoens. Budgetwijziging 2018,
budget 2019 en meerjarenplanwijziging 2014-2021. Verwijzen naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021 van de OCMW-vereniging Dodoens.
 Kennisname budgetwijziging 1/2018 van de OCMW-vereniging Dodoens.
 Kennisname budget 2019 van de OCMW-vereniging Dodoens.

Toezicht Financiën. Budgetwijziging 2018/1, budget 2019 en meerjarenplan
2015-2022 OCMW-vereniging Audio. Verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2022 van de OCMW-vereniging Audio.
 Kennisname budgetwijziging 2018/1 van de OCMW-vereniging Audio.
 Kennisname van het budget 2019 van de OCMW-vereniging Audio.
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Toezicht Financiën. Autonome Gemeentebedrijven Energiepunt Mechelen,
Mechelen Actie in Cultuur (MAC) en Sport Actief Mechelen (SAM).
Aanpassen beheersovereenkomsten. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende goedkeuring
beheersovereenkomst, tussen de stad en Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt.
 Goedkeuring aangepaste beheersovereenkomst, tussen de stad Mechelen en Autonoom
Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 20 september 2014 houdende goedkeuring
beheersovereenkomst, tussen de stad en Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in
Cultuur (AGB MAC).
 Goedkeuring aangepaste beheersovereenkomst, tussen de stad Mechelen en Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2017 houdende goedkeuring aangepaste
beheersovereenkomst met addendum, tussen de stad en Autonoom Gemeentebedrijf Sport
Actief Mechelen (AGB SAM).
 Goedkeuring aangepaste beheersovereenkomst met addendum, tussen de stad Mechelen
en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Toezicht Financiën. Besturen van de eredienst. Uitbetaling saldo
exploitatietoelagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit het saldo van de tussenkomst exploitatie 2018 uit te betalen aan de
verschillende besturen van de eredienst.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel direkteur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. Raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
2018142336

6490160/30/0790/01

2018000872

6490160/30/0790/01

2018142334
2018142325

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

2018142327

6490160/30/0790/01

2018142326
2018142324

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

Collegebeslissingen website
7 december 2018

Protestantse kerk MechelenNoord
Protestantse kerk MechelenZuid
Kerkfabriek Emmaüs
Kerkfabriek O.L.V. van
Hanswijk
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist
en Sint-Jan Evangelist
Kerkfabriek Catharina
Kerkfabriek Lieve-Vrouw

6.990,42
1.696,01
23.361,22
10.080,26
20.606,43
21.842,97
7.227,85
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Toezicht Financiën. Brouwgebouw Lamot vzw. Betaalbaarstelling
exploitatietoelage en huur.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om een exploitatietoelage 2018 van 377.758 euro en de huur van het
erfgoedcentrum van 43.000 euro uit te betalen aan vzw Brouwgebouw Lamot.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel direkteur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
Bedrag
2018141982 2017/6490172/70/0729/01 Vzw Brouwgebouw Lamot 377.758
euro
2018141983 2018/6100000/70/0729/03 Vzw Brouwgebouw Lamot 43.000 euro

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging AV Dodoens. Betaalbaarstelling
toelage 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de toelage van 172.550 euro betaalbaar te stellen aan de OCMWvereniging AV Dodoens.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Verwijzen naar de gemeenteraad van
het voorstel tot strategisch veiligheids- en preventieplan voor de
periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) Mechelen voor de periode 0101-2018 tot en met 31-12-2019.

ICT. Toewijzen centraal platform voor camerabewaking.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt het basisplatform voor camerabewaking aan de firma R.T.S. bvba,
Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan alle diensten om vanaf heden bij camerabewaking enkel nog
gebruik te maken van dit standaard platform bij nieuwe camerabewakingsprojecten.
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ICT. Toewijzing upgrade klantenbegeleidingssysteem.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de upgrade van de software van het klantenbegeleingssyteem toe aan Green
Valley Belgium NV, Jaarbeurslaan 25 bus 21 te 3600 Genk.

ICT. Toewijzen uitbreiding basisplatform camerabewaking gebouw
Leliëndael.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de uitbreiding van het basisplatform voor camerabewaking aan de firma
R.T.S. bvba, Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan alle diensten om vanaf heden bij camerabewaking enkel nog
gebruik te maken van dit standaard platform bij nieuwe camerabewakingsprojecten.

ICT. Toewijzen uitbreiding basisplatform camerabewaking gebouw
Personeelsdienst.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de uitbreiding van het basisplatform voor camerabewaking aan de firma
R.T.S. bvba, Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan alle diensten om vanaf heden bij camerabewaking enkel nog
gebruik te maken van dit standaard platform bij nieuwe camerabewakingsprojecten.

ICT. Toewijzen camerabewaking tuin Aartsbisschoppelijk paleis.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt het camerabewakingsplatform voor de ontsluiting van de tuin van het
Aartsbisschoppelijk paleis aan de firma R.T.S. bvba, Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om de bekabelingswerken voor dit camerabewakingssysteem via
het raamcontract van de directie facilitaire ondersteuning uit te voeren.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan alle diensten om vanaf heden bij camerabewaking enkel nog
gebruik te maken van dit standaard platform bij nieuwe camerabewakingsprojecten.
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Bouwdienst. Omgevingsvergunning 2018/0529 - Spreeuwenhoek
Leemputstraat. Bouwen drie urban villa's met nieuwe wegenis,
voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing zaak van de wegen
en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden en lasten, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk
gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door Willemen Groep (vertegenwoordigd door
Philippe De Waegeneer) voor het bouwen van drie urban villa’s (met 18 appartementen) met
een ondergrondse parking en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres
Leemputstraat, Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 9, sectie D,
perceelnummers 72B (deel), 118 2F (deel) en 118 2E (deel).
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het bouwen van drie urban villa’s (met 18 appartementen) met een
ondergrondse parking en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres
Leemputstraat, Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 9, sectie D,
perceelnummers 72B (deel), 118 2F (deel) en 118 2E (deel), in toepassing van artikel 31
van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het
decreet van de omgevingsvergunning.

Monumentenzorg. Sint–Pieter en Paulkerk. Fase 6 - Restauratie van het
kerkmeubilair en de sacristie (interieur)”. Goedkeuring bestek 2018OO-MZ-444 en aanvraag erfgoedpremie. Doorverwijzing gunningswijze
en lastvoorwaarden naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met de prijs als
enige gunningscriterium) aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2018OO-MZ-444 inzake de opdracht ‘Sint–Pieter en Paulkerk. Fase 6 - Restauratie van het
kerkmeubilair en de sacristie (interieur)‘.
Artikel 2
Het college beslist om voor de totaliteit van de werken van bestek 2018-OO-MZ-444 een
erfgoedpremie volgens bijzondere procedure aan te vragen.
Artikel 3
Het college beslist om de veiligheidscoördinatie van de werken volgens bestek 2018-OO-MZ444 op te nemen in het raamcontract met de firma Macobo.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Overheidsopdracht Perceel 1
Eandistip en Rode Kruisplein. Goedkeuring overeenkomsten voor
sluiting overheidsopdracht.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de Samenwerkingsovereenkomst goed, inclusief bijlages waaronder
erfpachtovereenkomst parkeergedeelte Eandistip, aankoop- en verkoopbelofte Rode Kruisplein
en hoofdelijke verbintenis, in het kader van de overheidsopdracht houdende de verkoop van de
Eandistip, Rode Kruisplein en Eandiswijk te Mechelen, perceel 1 verkoop van de percelen
Eandistip en Rode Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting.

Cultuurontwikkeling. Goedkeuring van overeenkomst tussen stad en
kerkfabriek Sint-Pieter inzake de organisatie van concerten door
derden. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de overeenkomst tussen de stad en de kerkfabriek van de parochie SintPieter Mechelen inzake het gebruiksrecht voor de organisatie van concerten door derden.

Toezicht Financiën. Scholengroep 5. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van Scholengroep 5.

Toezicht Financiën. Kunstencentrum nOna (vzw Contour Mechelen).
Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Kunstencentrum nOna.

Toezicht Financiën. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom Mechelen
Lier. Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aktename jaarrekening 2017 van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom Mechelen
Lier.

Toezicht Financiën. Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Leest vzw. Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Leest.

Toezicht Financiën. De Krone, job-ervaringscentrum vzw. Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw job-ervaringscentrum De Krone.

Toezicht Financiën. Autonoom Provinciebedrijf (APB) Toerisme Provincie
Antwerpen. Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van het Autonoom Provinciebedrijf Toerisme Provincie
Antwerpen.

Toezicht Financiën. Bvba Fobic Films. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van bvba Fobic Films.

Toezicht Financiën. Vzw De Ranken. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw De Ranken.
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Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Betaalbaarstelling deel
investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 38.266,50 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Emmaüs.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
2017162671 2017/6640060/30/0790/01 kerkfabriek Emmaüs
38.266,50

Toezicht Financiën. Kinderdagverblijf Duimelotje. Verwijzen overzicht kosten
en opbrengsten oktober-december 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename van het overzicht van de kosten en opbrengsten inzake de periode oktoberdecember 2017 van het Kinderdagverblijf Duimelotje.

Overheidsopdrachten. Infrastructuurwerken Papenhof Tuinwijk; woonerf 2
en 3 Mechelen. Verwijzing van de gunningswijze "openbare
procedure" en bestek 2018-OD-433, projectnummer Tractebel
P.011813, voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig
gunningscriterium ‘prijs’ aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2018-OD-433
inzake de opdracht ‘Infrastructuurwerken Papenhof tuinwijk woonerf 2 en 3 Mechelen’,
opgesteld door de ontwerper, Tractebel-Technum, Coveliersstraat 15 te 2600 Berchem
(Antwerpen).
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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