STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

27 april 2020

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 27 april 2020,
gepubliceerd op de website op 28 april 2020 in toepassing van artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Bijzondere politieverordening inzake maatregelen
voor het houden van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn,
gemeenteraadscommissies en de zittingen van college, vast bureau en
bijzonder comité sociale dienst.

Bekrachtigd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Tijdelijke politieverordening inzake het opleggen
van een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187
van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat
deze betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de
maatregelen die werden bevolen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.

Goedgekeurd

3.

EREDIENSTEN. Aktename ministerieel besluit van 11 maart 2020 houdende de
erkenning van de samenvoeging van de parochie Sint-Jan Baptist en Sint-Jan
Evangelist te Mechelen en van de parochie Sint-Pieter te Mechelen met de te
behouden Catharinaparochie te Mechelen.

Aktename

4.

FINANCIËN-TOEZICHT. Advisering van de rekening 2019 van de Protestantse
Kerk Mechelen-Zuid.

Goedgekeurd

5.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening m.b.t. het boekjaar
dat loopt van 1/7/2018 t.e.m. 30/6/2019 van de vzw Jeugdacademie Yellow
Red K.V. Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename
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6.

FINANCIËN. Kennisname van de technische opmerkingen geformuleerd door
het Agentschap Binnenlands Bestuur bij het bestuurlijk toezicht op het
meerjarenplan 2020-2025.

Kennisname

7.

FINANCIËN. Goedkeuring wijziging vervaljaar 2020 naar 2021 voor een
renteloze lening van 1 miljoen euro toegekend aan Woonpunt Mechelen.

Goedgekeurd

8.

VZW'S.
1)
2)

Aanduiding lid algemene vergadering Sociaal Verhuurkantoor Mechelen, ter
vervanging van de heer Tom Blockmans.
Voordracht lid raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor Mechelen, ter vervanging
van de heer Tom Blockmans.

Goedgekeurd

9.

BIBLIOTHEEK. Goedkeuring convenant tussen de stad Mechelen en de Vlaamse
Gemeenschap met betrekking tot de bibliotheekwerking in de gevangenis van
Mechelen voor de periode 2020-2025.

Goedgekeurd

10.

JEUGD. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
LOF vzw voor het werkingsjaar 2020 voor het programma audiovisuele
projecten met kwetsbare kinderen en jongeren.

Goedgekeurd

11.

SPORT. Goedkeuring reglement ‘Sportgala van de stad Mechelen'.

Goedgekeurd

12.

SPORT. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en
KRC Mechelen betreffende het verlenen van een investeringstoelage in het
kader van de aanleg van een kunstgrasveld in tussenseizoen 2020.

Verdaagd
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13.

PREVENTIE. Goedkeuring strategisch veiligheids- en preventieplan voor de
periode van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.

Goedgekeurd

14.

SOCIAAL BELEID.
1)
2)

Goedkeuring lidmaatschap Palliatief Netwerk Mechelen
Afvaardiging in de Algemene Vergadering Palliatief Netwerk Mechelen

Goedgekeurd

15.

MOBILITEIT. Goedkeuring aangepast en geactualiseerd reglement autoluwe
binnenstad, laatst goedgekeurd in zitting van 27 juni 2017.

Goedgekeurd

16.

MOBILITEIT. Goedkeuring subsidiereglement 'Gedeelde mobiliteit' met ingang
van 1 mei 2020.

Goedgekeurd

17.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de naam Gabriella
Tambuyserstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor het project
gelegen nabij de Battelsesteenweg / Kapelleblokstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

18.

WELZIJNSVERENIGINGEN. Goedkeuring verlenen waarborg aan Zorgbedrijf
Rivierenland voor een bedrag van 26.300.000,00 euro in het kader van de
financiering van het investeringsproject woonzorgcampus Roosendaelveld.

Goedgekeurd

19.

GEBOUWEN. Aktename collegebesluit 30 maart 2020 – agendapunt 35 tot
dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 Decreet
Lokaal Bestuur, voor uitvoering opdracht tot aanpassingswerken voor het
operationeel klaarmaken schakelzorgcentrum in vleugel A gebouw
Zwartzustersvest.

Aktename

Beslissingslijst toezicht
27 april 2020

3

20.

VASTGOEDBELEID. Gedeeltelijke intrekking van de gemeenteraadsbeslissing
van 30.09.2019 (punt 30) namelijk verkoop aan toekomstige eigenaars van
restgrond gelegen te Muizen Rijmenamsesteenweg - lot 3, 9de afd. sectie C
nummer 006/002/deel.

Goedgekeurd

21.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring notariële akte houdende kosteloze
eigendomsoverdracht van perceel grond Rode Kruisplein (2e afdeling, sectie B
deel van nummers 507N8 en 507K5) tussen nv Groen Brugge en de stad
Mechelen.

Goedgekeurd

22.

VASTGOEDBELEID.
1)

Goedkeuring van de minnelijke beëindiging van de overeenkomst van recht van
gebruik dd. 2 december 2005 van het stadseigendom, Leopoldstraat 52 te
Mechelen.

2)

Goedkeuring van het ontwerp van erfpachtovereenkomst waarbij de stad het
pand, gelegen Leopoldstraat 52 te Mechelen, in erfpacht geeft aan de vzw
Centrum voor Basiseducatie Open School.

Goedgekeurd

23.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de
vaststelling rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van een
nieuwbouwproject met nieuwe wegenis op de site Geerdegemveld, in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
aan de agenda toegevoegd:
24.

S. Deleus - Verschuiving budget, met het oog op herstelmaatregelen na corona-crisis.

Voorstel raadslid Deleus verworpen

25.

S. Deleus - Oprichting commissie corona.

Voorstel raadslid Deleus verworpen
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Volgend punt werd in toepassing van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur aan
de agenda toegevoegd :

26.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Aktename collegebesluit van 27 april 2020 –
agendapunt 28 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van
artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de
overheidsopdracht tot aankoop van gepersonaliseerde mondmaskers voor de
inwoners van Mechelen.

Aktename
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