STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

5 september 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. Bekrachtiging politieverordening van 4 juli 2017,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Cuba Libre” op 19 juli 2017 en de
onttrekking van de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) aan het
openbaar domein.

Bekrachtigd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening van 31 juli 2017,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester wd., inzake
openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Dijlefeesten” op 4 en 5
augustus 2017 en de onttrekking van de Minderbroedersgang aan het
openbaar domein.

Bekrachtigd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening bij
hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester op 17 augustus 2017,
tot instelling van een voetbal-, restrictie- en bezoekersperimeter bij de
voetbalwedstrijd YRKV Mechelen - R. Antwerp FC op 19 augustus 2017.

Bekrachtigd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende
snelheidszone 30 in woonwijk Nekkerspoel - Nieuwedijk.

Goedgekeurd

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot verkeersreglementering in snelheidszone 30 woonwijk Brusselsesteenweg.

Goedgekeurd
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6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering op de gewestweg N14 (Liersesteenweg), tussen
R6 (kmpnt 3.00) en grens met bebouwde kom (t.h.v. Duivenstraat, kmpnt
2.3), voor uitbreiding van de bebouwde kom.

Goedgekeurd

7.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering in de Bank-, Zep- en Gijsbeekstraat, waar de
uitbreiding van de bebouwde kom wordt voorgesteld.

Goedgekeurd

8.

BRANDWEER.
1)
2)

Goedkeuring zonale politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke
inrichtingen.
Opheffing van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen, waaronder in
bijzonder de Algemene Bestuurlijke Politieverordening, afdeling 20 van 2
september 1982, integraal op te heffen vanaf 1 januari 2018.

Goedgekeurd

9.

BESTUUR. Woonpunt Mechelen cvba. Vervanging plaatsvervangend
volmachtdrager algemene vergadering.

Goedgekeurd

10.

BESTUUR. Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO 2013-2018, laatst
goedgekeurd in zitting van 31 mei 2016.

Goedgekeurd

11.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van
Jongerenwerk Mechelen vzw J@M-EVAP, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.

Aktename

12.

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

Aktename
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13.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
t'Arsenaal Mechels Miniatuur Teater, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

Aktename

14.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw 't
Atelier, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

15.

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

Aktename

16.

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

Aktename

17.

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

Aktename

18.

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

Aktename

19.

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

Aktename
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20.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 vzw Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont, betreffende de controle op
de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

21.

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

Aktename

22.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing belastingreglement op de voor het
publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, laatst
goedgekeurd in zitting van 28 maart 2017.

Goedgekeurd

23.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement inzake
parkeren, laatst goedgekeurd in zitting van 6 september 2016.

Goedgekeurd

24.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het bestaande reglement voor
prestaties van de stedelijke jeugddienst, met ingang van heden en voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

25.

FINANCIËN. Goedkeuring akte van borgtocht door de stad Mechelen voor de
vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) voor een investeringskrediet van
315.000 euro bij Triodos Bank, voor het pand ‘Gouden Leerhuys’ Lange
Ridderstraat 22.

Goedgekeurd

26.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Goedkeuring van de
ondertekening van de jaarlijkse verklaring van de stad Mechelen in het kader
van de btw-vrijstelling voor diensten door Igemo, zelfstandige groepering in
toepassing van artikel 44, § 2 van het BTW – wetboek.

Goedgekeurd
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27.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB
MAC). Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie, volgens de voorgelegde
tarievenlijst, vanaf 9 september 2017, aan het AGB MAC.

Goedgekeurd

28.

DIVERSITEIT - INCLUSIEVE STAD.
1)
2)

Beslissing tot niet toetreding tot het netwerk van ‘Intercultural Cities ' ICC
(Interculturele steden).
Beslissing tot toetreding van de stad tot het netwerk van ‘European coalition of
cities against racism' ECCAR (Europese coalitie van steden tegen racisme).

Goedgekeurd

29.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met
ConnAct vzw voor het project WerKans, voor de periode 1.05.2017 tot
30.04.2018.

Goedgekeurd

30.

MOBILITEIT. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de
Provincie Antwerpen voor de aanleg en het onderhoud van de fietsostrade
langs de spoorlijn Mechelen – Zemst.

Goedgekeurd

31.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de straatnaam Margareta
Van Oostenrijkplein voor het pleintje tegenover het gerechtshof in de
Keizerstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

32.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis inzake de
bouwaanvraag voor 48 wooneenheden met boven- en ondergrondse parking
op een terrein Leuvensesteenweg 474 te 2812 Mechelen (Muizen), in
toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
latere wijzigingen.

Goedgekeurd
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33.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan A. Nobelstraat, voor de realisatie van het te ontwikkelen
woongebied.

Goedgekeurd

34.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan – Mahatma Gandhiwijk, voor de infrastructuur- en
omgevingswerken Mahatma Gandhiwijk.

Goedgekeurd

35.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het project Alstom site, voor de realisatie van dossier
2017/0241.

Goedgekeurd

36.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Mechelen, bvba Hof van Cortenbach en Minim bv, houdende afspraken met het
oog op de ontwikkeling van de Cortenbach-site.

Goedgekeurd

37.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring toelating tot precaire bezetting van een
goed van het openbaar domein van Infrabel, gelegen te Hombeek, 5de
afdeling, sectie A, perceel langsheen de spoorlijn 53, met het oog op de
herinrichting van het Dorpshart van Hombeek.

Goedgekeurd

38.

STADSONTWIKKELING.
1)
2)

Goedkeuring selectieleidraad voor de herontwikkeling van de Sint-Albertussite te
Muizen.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de kerkfabriek Onze-LieveVrouweparochie, de vzw VPW Dekanaat Mechelen en de stad Mechelen.

Goedgekeurd
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39.

WONEN.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit 24 maart 2015 – punt 4 inzake goedkeuring
aangepast lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting stad Mechelen.
Goedkeuring aangepast lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting
stad Mechelen, voorwaardelijk goedgekeurd door de minister op 8 september
2015.

Goedgekeurd

40.

WONEN. Goedkeuring ‘Sociaal Woonbeleidsconvenant’ tussen de stad en de
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans voor de realisatie van 107
bijkomende sociale huurwoningen.

Goedgekeurd

41.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
en Scholengroep 5 van het GO! onderwijs, tot het delen van infrastructuur,
gelegen Ivo Cornelisstraat - gekend als "school Abeel", in het kader van het
project "brede school".

Goedgekeurd

42.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de huurovereenkomst met CAW voor
huisvesting van kinderopvang-initiatieven, Maurits Sabbestraat 119.

Goedgekeurd

43.

VASTGOEDBELEID.
1)
2)
3)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2017 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.
Aktename dat nv 'Stadsbioscopen Lumière' voortaan in de rechten en plichten zal
treden van nv 'Lumière Groep'.

Goedgekeurd

44.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring huurovereenkomst tussen stad en Ionproject,
Guido Gezellelaan 65 te Mechelen inzake de huur van de kantoorruimte Kleine
Nieuwedijkstraat 71.

Goedgekeurd
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45.

VASTGOEDBELEID. Verlenen door de stad Mechelen aan IVAREM van een
opstalrecht op percelen grond gelegen aan de Blarenberglaan te Mechelen voor
het bouwen en exploiteren van een containerpark.

Goedgekeurd

46.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de verhuring door de stad Mechelen aan
de nv Orange Belgium van een perceeltje grond gelegen aan de buitenzijde
van het gebouw Hangar S op het Douaneplein te Mechelen.

Goedgekeurd

47.

VASTGOEDBELEID. Verlenen van een opstalrecht door de stad Mechelen aan
de nv B&TD (Groep Van Roey) voor een perceel grond gelegen nabij de
Nekkerhal te Mechelen.

Goedgekeurd

48.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare
procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met
nr. OCMW/2017/220 inzake de opdracht "Afsluiten van
hospitalisatieverzekering voor het personeel van"Groep Mechelen".

Goedgekeurd

49.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure van de open offerteaanvraag, aan de voorwaarden en bepalingen
van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-UITV-233 inzake de opdracht
“Leveren en operationeel maken van een digitaal en geautomatiseerd systeem
waarmee het volledige werkproces van de uitvoeringsdiensten, team
wijkonderhoud van de stad Mechelen (groen en netheid) kan worden
ondersteund”.

Goedgekeurd

50.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de Openbare
Procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met
nr. 2017-OO-PP-267, inzake de opdracht “Tinelsite Mechelen : Wegenis-,
riolerings- en beplantingswerken”.

Goedgekeurd
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51.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
van de Openbare Procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het
bijzonder bestek met nr. 2017-00-ICT-261, inzake de opdracht “Leveren,
plaatsen en onderhoudscontract van actieve componenten”.

Goedgekeurd

52.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen voor de
opdracht “Raamovereenkomst consultancy m.b.t. technisch onderhoud,
bouwkundige en/of technische conditiebepaling en energieaudits van diverse
gebouwen” volgens de procedure van de Openbare Procedure (OP), aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-GEBB263.

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

53.

F. Perdaens: Publicatie schriftelijke vragen en antwoorden.

Voorstel gemeenteraadslid Perdaens goedgekeurd, na amendering.

54.

F. Blavier, K. Heiremans en T. Diependaele: Gevelbanken in Mechelse straten.

Voorstel gemeenteraadsleden Blavier, Heiremans en Diependaele, goedgekeurd.

55.

C. Gennez: Mechelenbon voor afvaltaks.

Voorstel gemeenteraadslid Gennez verworpen.
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