STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

23 mei 2017

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. Vaststelling politieverordening inzake de openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop 2017.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Vaststelling politieverordening inzake openbare rust, en veiligheid naar aanleiding
van "Aper'eau op 23 juni 2017 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen de
verwijderbare paaltjes) en de Hallestraat aan het openbaar domein.
Vaststelling politieverordening inzake openbare rust, en veiligheid naar aanleiding
van "Aper'eau op 1 september 2017 en de onttrekking van Tivoli (grasplein aan
de serres en voor de speeltuin) aan het openbaar domein.

Goedgekeurd

3.

Geschrapt

4.

OCMW-VERENIGINGEN. Advisering jaarrekening 2016 OCMW-vereniging
Dodoens.

Gunstig geadviseerd

5.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Advisering jaarrekening 2016.

Gunstig geadviseerd

6.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
1)
2)

Aktename budgetwijziging 1/2017.
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/7.

Aktename / Goedgekeurd
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7.

FINANCIËN-BUDGET.
1)
2)

Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 4/2016 van de stad.
Vaststelling jaarrekening 2016 van de stad.

Aktename / Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing nr. 1 over
dienstjaar 2017.

Aktename

9.

FINANCIËN-BUDGET.
1)
2)

Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 12 over dienstjaar 2014-2020.
Budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2017.

Goedgekeurd

10.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB
MAC). Goedkeuring jaarrekening 2016.

Goedgekeurd

11.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB
MAC).
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/7.
Goedkeuring budgetwijziging 1/2017.

Goedgekeurd

12.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN. Goedkeuring
jaarrekening 2016.

Goedgekeurd

13.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/4 van AGB Energiepunt
Mechelen.
Goedkeuring budgetwijziging 2017/1 AGB Energiepunt Mechelen.

Goedgekeurd
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14.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Aktename rekening 2016 van
vzw Brouwgebouw Lamot.

Aktename

15.

FINANCIËN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek FIN 1/2017
voor het verstrekken van langlopende leningen voor de financieringsbehoefte
van de stad bij smart projecten , voor een doorgeeflening aan AGB MAC en
aan AGB SAM.

Goedgekeurd

16.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening van de kerkfabriek
Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

Gunstig geadviseerd

17.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename jaarrekening vzw Scouts en Gidsen Heilig
Kruis met betrekking tot het boekjaar 1 september 2015 tot en met 31
augustus 2016, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

18.

FINANCIËN-BELASTINGEN.
1)

Opheffing van het belastingreglement voor dossierkosten bij stedenbouwkundige
aanvragen, laatst goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 maart 2013, vanaf
de invoering van de omgevingsvergunning door de Vlaamse Overheid.
2) Opheffing van het belastingreglement op de opening, verandering of hernieuwing
van hinderlijke inrichtingen, laatst goedgekeurd door de gemeenteraad van 26
november 2013, vanaf de invoering van de omgevingsvergunning door de
Vlaamse Overheid.
3) Invoering, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, van het
retributiereglement voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere
meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu, vanaf de invoering van
de omgevingsvergunning door de Vlaamse Overheid.
Goedgekeurd

19.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement voor het
gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen, met ingang van heden
en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd
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20.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen,
bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Iverlek en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

21.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)
3)
4)

Goedkeuring behandeling agendapunten algemene vergadering, tevens
jaarvergadering, van Iverlek op vrijdag 16 juni 2017.
Beslissing inzake statutenwijzigingen.
Beslissing inzake 'Aanvaarding van de uitbreiding en aansluiting van de
deelnemers voor de activiteit warmte'.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager.

Goedgekeurd

22.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door de heer Koen Anciaux, bestuurder,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Finilek en de uitoefening
van zijn mandaat.

Kennisname

23.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de jaarvergadering van 16 juni 2017.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager.

Goedgekeurd

24.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover, bestuurder/directielid, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging Pidpa en de uitoefening van
haar mandaat.

Kennisname

25.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agendapunten van de statutaire jaarvergadering van Pidpa op
maandag 19 juni 2017.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager.

Goedgekeurd
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26.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover,
bestuurder/directielid, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Pontes en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

27.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Pontes op
woensdag 14 juni 2017.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager.

Goedgekeurd

28.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Greet Geypen bestuurder/ondervoorzitter, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging Igemo en de uitoefening van
haar mandaat.

Kennisname

29.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen, bestuurder,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Ivarem en de uitoefening
van haar mandaat.

Kennisname

30.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 2 juni 2017.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers.

Goedgekeurd

31.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door de heer Walter Schroons, bestuurder/voorzitter, over het
beleid van de intergemeentelijke vereniging Cipal en de uitoefening van zijn
mandaat.

Kennisname
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32.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal op
vrijdag 16 juni 2017.
Mandaatverlening aan de volmachtdrager.

Goedgekeurd

33.

BESTUUR. Bekrachtiging voordracht kandidaat-bestuurder bij cvba Jobpunt
Vlaanderen.

Bekrachtigd

34.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring van extra
samenwerkingsovereenkomst met TU Delft in het kader van het Europees
Interregproject Triple A.

Goedgekeurd

35.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
Vlaams Energie Bedrijf in kader van het project "Zonneklaar", betreffende het
plaatsen van zonnepanelen op openbare en private gebouwen.

Goedgekeurd

36.

ENERGIE-MOBILITEIT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst “Lage
Emissie Zone” tussen de stad Mechelen en de gemeente Willebroek omtrent
het delen van één gezamenlijke projectmanager, met ingang van 1 juli 2017.

Goedgekeurd

37.

ECONOMIE.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2010 met ingang vanaf 1
juni 2017, betreffende ‘Huishoudelijke reglement op de curiosamarkt’.
Goedkeuring van het aangepast ‘Huishoudelijke reglement op de curiosamarkt’
artikels 1 en 2, met ingang vanaf 1 juni 2017.

Goedgekeurd

38.

BEGRAAFPLAATSEN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 inzake de
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Vaststelling nieuwe politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Goedgekeurd
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39.

PREVENTIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Uitgeverij Abimo,
inzake de scheurkalender sociaal emotioneel welbevinden.

Goedgekeurd

40.

SOCIALE TEWERKSTELLING.
1)
2)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 2017 met Ecoso vzw.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 2017 met 't Atelier vzw.

Goedgekeurd

41.

TEWERKSTELLING. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen
VDAB en Groep Mechelen (stad en sociaal huis), voor een inclusief lokaal
arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid.

Goedgekeurd

42.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Verbeemen.

Goedgekeurd

43.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling rooilijn- en innemingsplan
Dorpsplein Hombeek.

Goedgekeurd

44.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve goedkeuring van het rooilijn- en
innemingsplan voor de aanvraag van bouwdossier herbestemming
'Schepenhuis'.

Goedgekeurd

45.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis in het
kader van de bijzondere procedure herinrichting Dorpsplein Hombeek in
toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
latere wijzigingen.

Goedgekeurd

Beslissingslijst website
23 mei 2017

7

46.

WONEN.
1)
2)

3)

Goedkeuring Overeenkomst met statutaire draagkracht ter oprichting van de
interlokale vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’.
Goedkeuring engagementsverklaring in toepassing van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van ten einde een
subsidieaanvraag te kunnen indienen.
Aanduiding 2 vertegenwoordigers als lid van het beheerscomité.

Goedgekeurd

47.

WONEN.
1)
2)
3)

Aktename schrijven van SVK Bodukam waarin men meldt dat de vzw wordt
opgesplitst, inclusief de als bijlage toegevoegde kaderovereenkomst die de
splitsing stipuleert.
Goedkeuring toetreding tot SVK Bodukam dat na de splitsing de naam SVK
Mechelen zal dragen.
Aanduiding van 2 leden voor de algemene vergadering en 1 lid voor de raad van
bestuur van SVK Bodukam.

Aktename / Goedgekeurd

48.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van de overeenkomst 'Verzaking aan het
recht van natrekking – vestiging recht van opstal’ met betrekking tot het
plaatsen van een luifel aan de inkom van museum Kazerne Dossin.

Goedgekeurd

49.

MONUMENTENZORG. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan Mechelen.

Goedgekeurd

50.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring "reglement overname bestaande
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en onderhoud
openbare verlichting door de distributienetbeheerders" opgemaakt door
Eandis.

Goedgekeurd

51.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het
Vlaams Gewest en de vzw Emmaüs betreffende de ontsluiting van het
regionaal ziekenhuis Roosendaelveld.

Goedgekeurd
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52.

VASTGOEDBELEID.
1)

2)

Goedkeuring van de onderhandse overeenkomst van 02.08.1982 inzake het
kosteloos toestaan aan de stad van een ondergrondse en bovengrondse inname
voor het aanleggen van een riolering met bijhorende bezoekschouwen gelegen
nabij de Emiel Engelsstraat te Mechelen/Walem.
Goedkeuring van de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van de
innemingen van de stad.

Goedgekeurd

53.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
enerzijds en vzw Boulder en Circusatelier Circolito vzw anderzijds, waarbij de
stad zich engageert om wel omschreven lokalen in Hangar S in erfpacht te
geven aan beide verenigingen.

Goedgekeurd

54.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring concessie-overeenkomst met Skatehouse
bvba voor de indoor skateruimte - Perron M.

Goedgekeurd

55.

VASTGOEDBELEID. Openbare verkoop van de woning Diepestraat 12 (lot 1 –
gekadastreerd als 5de afd., sectie A, nummer 143K2P0000/deel) en van het
perceel grond (lot 2 – gekadastreerd als 5de afd., sectie A, nummer
147/E/deel en 143/K/2/deel).

Goedgekeurd

56.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
Open Aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek 2017-OO-GEB-199 betreffende "Verbouwing en renovatie diverse
gebouwen - Afwerking" i.k.v. Het Nieuwe Werken.

Goedgekeurd

57.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen Open
Aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2017-OOGEB-200 voor de opdracht "Maatwerk-meubilair Het Nieuwe Werken".

Goedgekeurd

Beslissingslijst website
23 mei 2017

9

58.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen Open
Offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2017-OOGEB-202 voor de opdracht "Het Nieuwe Werken - nieuw meubilair".

Goedgekeurd

59.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bestek 2017-OO-GEB-203 inzake de opdracht "Het Nieuwe Werken".

Goedgekeurd

60.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring aangepaste rechtspositieregeling met
betrekking tot ‘Titel VIII. De verloven en afwezigheden’.

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

61.

TOEGEVOEGD PUNT. Voorstel F. Perdaens: Applicatie 'On Wheels'.

Voorstel gemeenteraadslid Perdaens goedgekeurd
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