STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD
dinsdag 26 september
2017
om 20.00u
raadzaal stadhuis

AGENDA PUBLIEK

Openbare zitting
1.

FINANCIËN-BUDGET. Aktename interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2017 exploitatie.

2.

FINANCIËN-BUDGET.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging nr. 13 over dienstjaar 2014-2020.
Budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017.

3.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuren tarieven en prijssubsidies 2017, volgens de voorgelegde tarievenlijst, met
ingang vanaf 27 september 2017.

4.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuren budgetwijziging 2/2017 en meerjarenplanwijziging 2014-2019/8.

5.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring aanstelling van een commissaris - bedrijfsrevisor voor AGB Mechelen
Actief in Cultuur.

6.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek
Lieve Vrouw.

7.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename ontvangsten en uitgaven 2016 kinderdagverblijf
Créme Créche.

8.

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

9.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw Centrum voor
Basiseducatie Open School, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

10.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw KMDA
(Dierenpark Planckendael), betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

11.

FINANCIËN-BUDGET. Goedkeuring van de dotatie hulpverleningszone Rivierenland
2018.

12.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring wijziging van het belastingreglement op de
inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met ingang van 1
oktober 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

13.

BESTUUR. Woonpunt Mechelen cvba. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

14.

MUSEA.
1)
2)

15.

Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst van langdurige bruikleen van de
collectie stedelijke musea Mechelen aan het AGB MAC.
Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2014 houdende de
goedkeuring van de overeenkomst van langdurige bruikleen waarbij de collectie
van de Stedelijke Musea Mechelen wordt overgedragen naar het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

MUSEA. Aanvaarding van de onderhandse schenking bij handgift door het “APB Museum
voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant” van het Ducci-ensemble, tot opname in de
stedelijke verzameling.
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16.

MOBILITEIT. Goedkeuren overeenkomst ‘Integratie van een elektrisch dienstvoertuig
van de stad Mechelen in het cambio deelwagenpark’.

17.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis in het kader van de
bijzondere procedure voor wegenis- en rioleringswerken in de Sint-Albertuswijk
(2017/0471) in toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
en latere wijzigingen.

18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn-en innemingsplan
Roosendaelveld, voor de realisatie van een openbare weg naar het te ontwikkelen
gebied.

19.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
Guldendal, voor de realisatie van een openbaar domein ter hoogte van het te
ontwikkelen gebied.

20.

WONEN. Goedkeuring voordracht van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering
en de Raad van Bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen ter vervanging
van mevrouw G. Geypen.

21.

WONEN. Voordracht van een afgevaardigde, ter vervanging van mevrouw G. Geypen en
de heer K. Anciaux in het beheercomité van de interlokale vereniging ‘IGS Versterkt
wonen in Mechelen en Lier’.

22.

STADSVERNIEUWING. Goedkeuring van de leidraad inzake vervreemding (verkoop of
erfpacht) en herbestemming van het Hof van Cortenbach.

23.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de overeenkomst waarbij de stad aan PIDPA een
eeuwigdurende erfdienstbaarheid verleent voor het aanleggen, het handhaven, het
wijzigen, herstellen en vervangen van ondergrondse leidingen en/of kabels op de site
van de Nekkerhal en dit in functie van het project DBFM De Nekker.

24.

VASTGOEDBELEID. Verlenen van een opstalrecht door de stad Mechelen aan de N.V. QPark Belgium voor de realisatie van de ondergrondse parking aan de H. Speecqvest.

25.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van ontwerpakte houdende de kosteloze grondafstand
door Igemo ten voordele van de stad Mechelen van het perceel grond, gekend onder
partitienummer wijk C, nummer 530/P0000, ter plaatse gekend “Papenhof” met een
oppervlakte van 2.750 m².

26.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van ontwerpakte houdende in erfpachtgeving door de
stad Mechelen van het perceel grond, gekend onder partitienummer wijk C, nummer
530/P0000, ter plaatse gekend “Papenhof” met een oppervlakte van 2.750 m² aan vzw
Chiro Libertus.

27.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring notariële akte houdende eigendomsoverdracht door de
vzw Arbeid en Gezondheid aan de stad van een perceel grond (deel van vroegere vliet)
gelegen tussen de Zakstraat en de Muntstraat (gekadastreerd als afd. C deel van
nummer 0325W2P000).

28.

SLIMME STAD. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOPMVB), aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-STRO-269
inzake de opdracht “Externe coördinatie van het projectvoorstel voor het Interreg 2
Zeeën-programma ‘Smart Cities Innovation Framework Implementation’ (SCIFI)”.

29.

PERSONEELSBELEID. Vaststelling van de wijze van gunnen voor de opdracht ”360°evaluatie van decretale graden, leden van het managementsteam en leidinggevenden”
volgens de procedure van de VOPMVB, aan de voorwaarden en bepalingen van het
bijzonder bestek met nr. 2017-OO-PERS-271.
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