STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

28 maart 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.

PERSONEELSBELEID.
1)

2)
3)
4)
5)

Goedkeuring beheersovereenkomst en toelichtingsnota tussen stad en OCMW
Mechelen over de modaliteiten van de samenwerking tussen beide organisaties,
goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 20 maart
2017.
Goedkeuring aanstelling van de heer Erik Laga als 1e extern vervangend
waarnemer voor de secretaris Sociaal Huis Jan Bal, ingevolge de beslissing door
de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 maart 2017.
Aktename halftijdse en tijdelijke ter beschikkingstelling van de heer Jan Bal aan
de stad, ingevolge de beslissing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
20 maart 2017.
Halftijdse en tijdelijke aanstelling van de heer Jan Bal als adjunct-stadssecretaris
en eedaflegging.
Goedkeuring erkende waarnemers en vervangers van de stadssecretarissen voor
het geval dat zowel de heer Erik Laga als de heer Jan Bal gelijktijdig afwezig zijn.

Goedgekeurd

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Kennisname eedaflegging en aanstelling van
de heer Eduard Leemans als OCMW-raadslid met ingang van 27 februari 2017,
ter voleindiging van het mandaat van mevrouw An Poot.

Kennisname

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake de instelling
van een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijden Yellow
Red KV Mechelen - KSK Lierse van 9 april 2017 en Yellow Red KV Mechelen R. Standard de Liège van 22 april 2017.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid tot onttrekking van de grindparking aan De Nekker aan
het openbaar domein, naar aanleiding van "Plug In" op 19 mei 2017.

Goedgekeurd
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5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid tot onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar
domein naar aanleiding van het Bierfestival van 30 september 2017 tot 1
oktober 2017.

Goedgekeurd

6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling van het aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in de zone niet-parkeren en zone 30
in woonomgeving Pastinaakhof omvattende de navolgende straten
Aspergeveld, Aardpeerhof en Pastinaakhof.

Goedgekeurd

7.

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

3)
4)

Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2017 inzake de
oprichting van en deelname aan een Zorgbedrijf door het Sociaal Huis Mechelen
samen met het OCMW Sint-Katelijne-Waver.
Beslissing tot goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn van Mechelen van 20 maart 2017 houdende de oprichting van en
deelname aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd "Zorgbedrijf
Rivierenland", samen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Sint-Katelijne-Waver.
Goedkeuring ontwerp van oprichtingsakte van het Zorgbedrijf, met inbegrip van
de statuten en bijhorende bijlagen.
Goedkeuring motiveringsnota van het Zorgbedrijf.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2015 van
kinderdagverblijf 4Kidz, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

9.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening inzake boekjaar 107-2015 tot en met 30-06-2016 van Vzw Yellow-Red KV Mechelen, betreffende
de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

10.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening inzake boekjaar 17-2015 tot en met 30-06-2016 van vzw Zennester Hombeek, betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename
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11.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening inzake boekjaar 107-2015 tot en met 30-06-2016 van Ice Skating Center Mechelen bvba,
betreffende de controle voor de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

12.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de
Protestantse Kerk Mechelen - Zuid.

Gunstig geadviseerd

13.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Advisering begroting 2017 van vzw
Brouwgebouw Lamot.

Gunstig geadviseerd

14.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het belastingreglement 'op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het
centrum van Mechelen', laatst goedgekeurd in zitting van 29 november 2016.

Goedgekeurd

15.

FINANCIËN. Kennisname brief van 13 februari 2017 van de gouverneur in het
kader van de uitoefening van het algemeen toezicht op de raadsbeslissingen
van 20 december 2016 over het budget 2017 en bijhorende
meerjarenplanaanpassing.

Kennisname

16.

FINANCIËN. Goedkeuring overeenkomst tot verlening van een renteloze lening
tussen de heer E. Van Looy en mevrouw N. Van Dessel en de stad voor
vrijgeven van gronden voor aanvang werken KFC Muizen en RWA-bekken SintAlbertuswijk, Muizen.

Goedgekeurd

17.

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

Opheffing gemeenteraadsbesluiten van 1 september 2015 en 15 december 2015
houdende goedkeuring gebruiksreglement AGB MAC voor terbeschikkingstelling
van zalen met verplichte afname van dranken en vaststelling tarieven.
Goedkeuring gebruiksreglement AGB MAC voor terbeschikkingstelling van zalen
met verplichte afname van dranken en vaststelling tarieven.

Goedgekeurd
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18.

CULTUUR. Aanstelling Stef Lernous als stadsartiest Mechelen voor de periode
van september 2017 tot en met juni 2019.

Goedgekeurd

19.

CULTUUR.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2016 houdende goedkeuring van
het aangepast reglement 'Beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren'.
Goedkeuring aangepast reglement 'Beiaardbespelingen in de SintRomboutstoren'.

Goedgekeurd

20.

BESTUUR. Beslissing tot aanwijzing van bijkomende gemeentelijke
omgevingsambtenaren in het kader van de invoering van
omgevingsvergunningen, ter vervanging van stedenbouwkundige
vergunningen en milieuvergunningen.

Goedgekeurd

21.

BESTUUR. Goedkeuring toetreding tot de vzw Aqua Flanders.

Goedgekeurd

22.

BESTUUR. Goedkeuring nieuwe samenstelling van de Handelsadviesraad.

Goedgekeurd

23.

BESTUUR. Ethias Gemeen Recht. Vervanging volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering.

Goedgekeurd

24.

ERFGOED. Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking inzake de aankoop van het beeld
'Powerless structures, Fig. 101, aangeboden door Galerij Victoria Miro te
Londen (UK) (Keizer Karel als Kind).

Goedgekeurd

25.

MOBILITEIT.
1)
2)

Goedkeuring overeenkomst 'Opstart cambio autodelen in wijken buiten centrum
Mechelen'.
Goedkeuring overeenkomst 'Integratie van een stadsvoertuig stad Mechelen in
het cambio deelwagenpark'.

Goedgekeurd, na amendering
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26.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Keerdok - Eandis en bijhorend
onteigeningsplan, bestaande uit 3 deelplannen:
1)
2)
3)

deelplan 1: Keerdok.
deelplan 2: Keerdokkaai.
deelplan 3: Eandis.

Goedgekeurd

27.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring overdraagbare, exclusieve en eenzijdige
verkoopbelofte Eandistip.

Goedgekeurd

28.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring overeenkomst tot de vestiging van een
zakelijk recht van overgang Eandissite - Elektriciteitstraat Mechelen.

Goedgekeurd

29.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stadIverlek inzake de vermarkting van de Eandiswijk, Eandissite - Elektriciteitstraat
Mechelen.

Goedgekeurd

30.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring selectieleidraad voor de
overheidsopdracht houdende de verkoop van de Eandistip, Rode Kruisplein en
Eandiswijk te Mechelen.

Goedgekeurd

31.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek met nr. 2017-OO-PP-155 inzake de opdracht 'Ontwerper voor
één vaste fiets- en voetgangersbrug en één vaste brug voor gemotoriseerd
verkeer over de afleidingsdijle in Mechelen ter hoogte van de Keerdok- en
Eandissite.

Goedgekeurd

32.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn - en
innemingsplan Bonduelle, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het
te ontwikkelen woongebied.

Goedgekeurd
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33.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de nieuwe wegenis
voor de Boerenkrijgstraat ZN, in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd

34.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn - en
innemingsplan Tinel, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te
ontwikkelen woongebied.

Goedgekeurd

35.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn - en
innemingsplan gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 26 ter hoogte van
Dorpstraat 5 te Leest.

Goedgekeurd

36.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan Dorpsplein Hombeek, voor de realisatie van een ontsluitingsweg
naar het te ontwikkelen woongebied.

Goedgekeurd

37.

OPENBAAR DOMEIN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2012 houdende de actualisering van
de code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen.
Goedkeuring geactualiseerde code voor infrastructuur - en nutswerken langs
gemeentewegen.

Goedgekeurd

38.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst "gratis en precair gebruik"
door nv Aquafin aan de stad van een perceeltje grond gelegen langsheen de
Liersesteenweg te Mechelen voor het plaatsen van een glasbol.

Goedgekeurd

39.

VASTGOEDBELEID.
1)

2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 4 juni 2003 houdende de openbare verkoop
van het eigendom op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Bonheiden,
gekend als domein 'Peter Pan', gekadastreerd of gekadastreerd geweest
Bonheiden, 2de afdeling, sectie B, nummers 1/f en 1/l.
Goedkeuring tot onderhandse verkoop aan de heer Philippe Van der Beken, van
het stadseigendom op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Bonheiden,
gekend als domein 'Peter Pan', gekadastreerd of gekadastreerd geweest
Bonheiden, 2de afdeling, sectie B, nummers 1/f en 1/l.

Goedgekeurd
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40.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 houdende goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Lumière voor de herbestemming
van de oude stadsfeestzaal tot stadsbioscoop.
Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Lumière
met betrekking tot de vervreemding en herbestemming van de Oude
Stadsfeestzaal tot stadsbioscoop.

Goedgekeurd

41.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring huurvoorwaarden voor de verhuur van de
portierswoning stedelijke begraafplaats, Kleine Nieuwedijkstraat 71.

Goedgekeurd

42.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring huurcontract van het Huis van Preventie en
Veiligheid aan Igemo en twee parkeerplaatsen in het parkeercomplex Chevalier
Marin.

Goedgekeurd

43.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
open aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek nr. 2016-OO-103 inzake de opdracht "Inrichting jongerensite
Douaneplein".

Goedgekeurd

44.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2017-OO-ME-182 inzake het
dossier verhuis erfgoedcollectie uit tijdelijke loods Rato.

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

45.

TOEGEVOEGD PUNT. Voorstel K. Geys: Afwatering.

Voorstel gemeenteraadslid K. Geys verworpen

46.

TOEGEVOEGD PUNT. Voorstel C. Gennez: Ouderbetrokkenheid.

Voorstel gemeenteraadslid C. Gennez verworpen
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