STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

24 oktober 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 van aanvullende reglementen met
betrekking tot de verkeersreglementering in:
1)
2)

Stoofstraatje.
Van Beethovenstraat.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in snelheidszone 30 in woonwijk
Kadodderstraat / Duivenstraat / Kauwendaal.

Goedgekeurd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van een aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in snelheidszone 30 in woonwijk
Muizen-Dorp/Sint-Lambertuslaan.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening tot instelling van een
voetbal-, restrictie- en bezoekersperimeter bij de voetbalwedstrijden YRKV
Mechelen -KRC Genk op 29 november 2017 en 2 december 2017.

Goedgekeurd

5.

POLITIE. Verlenen van een positief advies inzake de plaatsing en het gebruik
van bijkomende camera's op het grondgebied van de stad Mechelen.

Gunstig geadviseerd

6.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK. Goedkeuring splitsing
Finilek, door afsplitsing enerzijds naar Iverlek en anderzijds naar Zefier cvba,
met inbegrip van een statutenwijziging.

Goedgekeurd
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7.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 15 december 2017 van
Finilek.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

8.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Goedkeuring overname
door Iverlek van een deel van Finilek, met inbegrip van een doel- en
statutenwijziging, als gevolg van het splitsingsvoorstel van Finilek.

Goedgekeurd

9.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting 15 december
2017 van Iverlek.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

10.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 september 2016 houdende goedkeuring
aangepaste beheersovereenkomst met addendum tussen de stad en AGB SAM.
Goedkeuring aangepaste beheersovereenkomst met addendum, tussen de stad
en AGB SAM.

Goedgekeurd

11.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - SPORT ACTIEF MECHELEN (AGB SAM).
Goedkeuring aanpassing van de prijssubsidie vanaf 1 oktober 2017 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.

Goedgekeurd

12.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB
MAC). Kennisname tarieven voor gebruik van zalen, in erfpacht bij AGB MAC –
met ingang van 01/10/2017.

Kennisname

Beslissingslijst website
24 oktober 2017

2

13.

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

Goedgekeurd

14.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring budget 2018 van de
Protestantse kerk Mechelen-Zuid.

Goedgekeurd

15.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename verantwoordingsnota's + bewijsstukken
dotatie 2016 ingediend door fracties van de gemeenteraad.

Aktename

16.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw De
Nekkerhal, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van het
Agentschap Integratie en Inburgering (Huis van het Nederlands Provincie
Antwerpen vzw), betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

18.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van
Scholengroep 5, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

19.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van
Kunststeden Vlaanderen vzw, betreffende de controle op de aanwending van
de stadstoelage.

Aktename
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20.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening met betrekking tot
het boekjaar dat loopt van 17 maart 2015 tot en met 31 december 2016 van
kinderdagverblijf 't Pandabos, betreffende de controle op de aanwending van
de stadstoelage.

Aktename

21.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
Filmhuis Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

22.

FINANCIËN. Goedkeuring overname leningen van de vzw De Nekkerhal door de
stad.

Goedgekeurd

23.

BESTUUR. Goedkeuring tussentijds voortgangsrapport 2017
organisatiebeheersing en planning voor 2018, in het kader van de artikels 99
tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesyteem.

Goedgekeurd

24.

BESTUUR. Aktename forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende
het RUP Spreeuwenhoek - Venne.

Aktename

25.

BURGERZAKEN. Goedkeuring gemeentelijk woonstreglement inzake de
woonstcontroles, met ingang van 1 november 2017.

Goedgekeurd

26.

BEGRAAFPLAATSEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare
procedure met gunningscriterium ‘laagste prijs’ aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bestek 2017-00-BEGR-274, inzake inrichting ‘Niet
ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen – Deel 3 oostgericht begraven
(fase 3) en modelgraftuin (fase 4)’.

Goedgekeurd
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27.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring borgstelling voor een renteloze
lening voor Busleyden Atheneum - Campus Pitzemburg, CDO Spoor 5 en vzw
De Ranken bij Socrowd CVBA in het kader van de campagne Mechelen
neutraal.

Goedgekeurd

28.

DUURZAME ONTWIKKELING.
1)
2)

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams
EnergieBedrijf NV, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 mei
2017, inzake het plaatsen van zonnepanelen op openbare en private gebouwen.
Aktename plaatsen opdracht ‘Zonneklaar’ door de opdrachtencentrale Vlaams
Energiebedrijf.

Goedgekeurd / Aktename

29.

PREVENTIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad
Mechelen en Royal Gym vzw met betrekking tot de resocialisatie van
delinquente jongeren via sport voor de periode van 01/11/2017 tot en met
31/12/2018.

Goedgekeurd

30.

MOBILITEIT.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2013, inzake goedkeuring
van de overeenkomst met Indigo Park betreffende het beheer van de whitelist
"Autoluwe binnenstad".
Goedkeuring overeenkomst met Indigo Park tot beheer van de whitelist in het
kader van de autoluwe binnenstad Mechelen, als addendum bij de
concessieovereenkomst.

Goedgekeurd

31.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het project “Kapelleblokstraat-Auwegemvaart”, voor de
realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen woongebied.

Goedgekeurd

32.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis van de
verkaveling Kapelleblokstraat zn - in toepassing van art. 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd
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33.

STEDELIJKE ONTWIKKELING.
1)
2)

Oprichting van een stadsbrede kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en
ruimtelijke kwaliteit.
Goedkeuring samenstelling van de stadsbrede kwaliteitskamer.

Goedgekeurd

34.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring opstart procedure en biedingsleidraad met
betrekking tot de verkoop van het evenementencomplex De Nekkerhal te
Mechelen.

Goedgekeurd

35.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad van
de wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg van de Jan Schoonjansstraat te
Mechelen.

Goedgekeurd

36.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring verkoopovereenkomst voor de aankoop van
de woning gelegen Kalverenstraat 31, in het kader van de aanleg van het
achterliggend binnengebied.

Goedgekeurd

37.

VASTGOEDBELEID. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad en VZW De
Ranken/GVBS Sint-Pieter, in het kader van het principe "brede school" tot het
delen van de schoolinfrastructuur, gelegen Grote Nieuwedijkstraat - gekend als
school Sint-Pieter".

Goedgekeurd

38.

PERSONEELSBELEID.
1)

2)

Overdracht van de dienst Kinderdagverblijven van de stad aan het OCMW
Mechelen op 31 december 2017 met het oog op de verdere onmiddellijke
overdracht of eventuele detachering door het OCMW aan het Zorgbedrijf
Rivierenland, voor zowel de contractuele als statutaire personeelsleden.
Goedkeuring vermindering personeelsformatie van de stad met de voorziene
VTE’s van de dienst Kinderdagverblijven.

Goedgekeurd
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Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan
de agenda toegevoegd:

39.

H. Keldermans: Uitstel van een LEZ-zone in Mechelen.

Voorstel gemeenteraadslid Keldermans verworpen

40.

H. Keldermans: Subsidie personenalarm.

Voorstel gemeenteraadslid Keldermans verworpen
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