STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

28 november 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.

OCMW-VERENIGINGEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020 van de OCMW-vereniging
Dodoens.
Kennisname budgetwijziging 1/2017 van de OCMW-vereniging Dodoens.

Goedgekeurd / Kennisname

2.

OCMW-VERENIGINGEN.
1)
2)

Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2021 van de OCMW-vereniging Audio.
Kennisname van het budget 2018 van de OCMW-vereniging Audio.

Goedgekeurd / Kennisname

3.

FINANCIËN. Aktename besluit van de Gouverneur van de provincie Antwerpen
d.d. 20 oktober 2017 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële
boekjaar 2016.

Aktename

4.

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling gemeentelijke dotatie 2018 aan de
politiezone Mechelen-Willebroek.

Goedgekeurd

5.

FINANCIËN.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 april 2016 houdende definiëring begrip
dagelijks bestuur en visum van de ontvanger bij het aangaan van financiële
engagementen.
Vaststelling van de definitie van dagelijks bestuur en visum financieel beheerder
bij het aangaan van financiële engagementen.

Goedgekeurd
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6.

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

Aktename

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van APB
Toerisme Provincie Antwerpen, betreffende de controle op de aanwending van
de stadstoelage.

Aktename

8.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
School in Zicht, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

9.

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

Aktename

10.

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

Aktename

11.

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

Aktename

12.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van het
kinderdagverblijf Het Stationneke, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

Aktename

13.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van de
Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn', betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.

Aktename
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14.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
Regionaal Landschap Rivierenland, betreffende de controle op de aanwending
van de stadstoelage.

Aktename

15.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub (KMTHC), betreffende de controle
op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

16.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw
Tourist Info For Young People, betreffende de controle op de aanwending van
de stadstoelage.

Aktename

17.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van
Constructiv (Fonds voor de vakopleiding in de bouwnijverheid), betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

18.

FINANCIËN-TOEZICHT. Aktename budget 2018 Protestantse kerk MechelenNoord.

Aktename

19.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen,
bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Iverlek en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

20.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door de heer Koen Anciaux, bestuurder,
over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Finilek en de uitoefening
van zijn mandaat.

Kennisname
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21.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover, bestuurder/directielid, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging Pidpa en de uitoefening van
haar mandaat.

Kennisname

22.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 18 december 2017 van
Pidpa.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

23.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover,
bestuurder/directielid, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Pontes en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

24.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring agenda gewone algemene vergadering 20 december 2017 van
Pontes.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

25.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door mevrouw Greet Geypen bestuurder/ondervoorzitter, over
het beleid van de intergemeentelijke vereniging Igemo en de uitoefening van
haar mandaat.

Kennisname

26.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO. Goedkeuring
statutenwijziging, geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2017.

Goedgekeurd
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27.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 15 december 2017 van
Igemo.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

28.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM. Toelichting,
overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Rita Van den Bossche,
bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging
Ivarem en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

29.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM. Goedkeuring
statutenwijziging, geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2017.

Goedgekeurd

30.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone en bijzondere algemene vergadering 15
december 2017 van Ivarem.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

31.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL. Toelichting, overeenkomstig
artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, door de heer Walter Schroons, bestuurder/voorzitter, over het
beleid van de intergemeentelijke vereniging Cipal en de uitoefening van zijn
mandaat.

Kennisname

32.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL. Goedkeuring
statutenwijziging, geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2017.

Goedgekeurd
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33.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering 15 december 2017 van
Cipal.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

34.

BESTUUR. Ethias Gemeen Recht. Aanduiding nieuwe volmachtdrager algemene
vergadering.

Goedgekeurd

35.

JEUGDWERK.
1)
2)

Opheffing gemeenteraadsbesluit 21 oktober 2008 betreffende
subsidiereglementen ter ondersteuning van het Jeugdwerk.
Goedkeuring volgende nieuwe reglementen:
- Reglement ter erkenning van lokale jeugdwerkinitiatieven
- Subsidiereglement: basistoelage aan erkende lokale jeugdwerkinitiatieven
buiten een jeugdwerkvorm
- Subsidiereglement: vakantiespeelpleinen
- Subsidiereglement: jeugdbewegingen
- Subsidiereglement: jeugdwerk voor creatieve ontplooiing en experimenteel
jeugdwerk
- Subsidiereglement: jeugdhuizen
- Subsidiereglement voor Kadervorming
- Subsidiereglement rentetoelagen voor Jeugdlokalen
- Subsidiereglement: busvervoer
- Subsidiereglement: kampvervoer
- Subsidiereglement: startende initiatieven

Goedgekeurd

36.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring indiening bij de Europese
Commissie, in het kader van het Convenant of Mayors
(Burgemeestersconvenant), van de CO2 nulmeting stad Mechelen 2015:
Monitoring Emission Inventory (emissie-inventaris).

Goedgekeurd

37.

WIJK-EN DORPSZAKEN. Goedkeuring gebruiksovereenkomst grond achter
sociaal huisvestingscomplex Vennekant tussen Woonpunt Mechelen cvba en
stad Mechelen.

Goedgekeurd

38.

SPORT.
1)
2)

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2016 houdende het
stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking.
Goedkeuring van het stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking.

Goedgekeurd
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39.

PREVENTIE. Goedkeuring 'Overeenkomst tussen de federale Staat en de Stad
Mechelen voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014, betreffende
de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
voor de periode van 1 april 2017 t.e.m. 31 maart 2018'.

Goedgekeurd

40.

PREVENTIE. Goedkeuring overeenkomst betreffende de aanwerving van
personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de
periode 2016 - 2019 tussen de stad en de minister van justitie.

Goedgekeurd

41.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de straatnaam
'Gendarmenhof' voor het binnengebied van het project Tinel te Mechelen.

Goedgekeurd

42.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de naam Margareta Van
Oostenrijkplein voor het pleintje tegenover het gerechtsgebouw in de
Keizerstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

43.

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

Goedgekeurd

44.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van de wijziging rooilijnplan
Boterstraat 43, voor realisatie van een bouwproject.

Goedgekeurd

45.

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

Goedgekeurd
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46.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de wegenis inzake de
bouwaanvraag voor aanleg publieke ruimte Mahatma Ghandiwijk, in
toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
latere wijzigingen.

Goedgekeurd

47.

STADSONTWIKKELING. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek nummer 2017-OO-PP-249 inzake de
opdracht ‘Herontwikkeling van de Sint-Albertussite met bouw- en
renovatieverplichting te Muizen (Mechelen)’.

Goedgekeurd

48.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring kaderovereenkomst onroerende verhuur
parking 'Tinel'.

Goedgekeurd

49.

STADSONTWIKKELING.
1)
2)

Aktename van het ontwerp van artikel 2 van het brownfieldconvenant voor de
ontwikkeling van de Cometsite.
Akkoordverklaring dat de Vlaamse regering dit ontwerp als basis gebruikt voor
het inspraakmoment.

Aktename / Goedgekeurd

50.

STEDELIJKE ONTWIKKELING. RUP Keerdok-Eandis. Verlenging termijn
definitieve vaststelling.

Goedgekeurd

51.

MONUMENTENZORG. Goedkeuring overname bouwheerschap van de
kerkfabriek Emmaüs voor dakwerken Sint-Martinuskerk Hombeek.

Goedgekeurd

52.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek 2017-OO-UITV-284 inzake de opdracht 'Periodiek onderhoud openbaar
domein Mechelen'.

Goedgekeurd
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53.

OPENBARE WERKEN.
1)

2)

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens "openbare procedure" aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek 2017-OO-OD-291 voor de
opdracht 'Koningin Astridlaan: aanleg voetpaden voor bijkomende
parkeerplaatsen en aanleg verhoogde bushalten'.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer
voor samengevoegde opdrachten van werken.

Goedgekeurd

54.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
procedure van de openbare procedure met als enige gunningscriterium prijs,
aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OOOD-293 inzake de opdracht "Heraanleg Augustijnenstraat".

Goedgekeurd

55.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring addendum bij de huurovereenkomst met
Telenet met betrekking tot de installatie en gsm-mast Jubellaan, op een stuk
grond gelegen op de sportterreinen van Sporting Mechelen.

Goedgekeurd

56.

VASTGOEDBELEID.
1)

2)

Intrekking van gemeenteraadsbesluit 23 mei 2017 waarmee de
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad enerzijds en Circusatelier Circolito
vzw en Boulder vzw anderzijds met betrekking tot het gebouw, geklend als
"Hangar S", op het Douaneplein te Mechelen, werd goedgekeurd.
Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de stad enerzijds
en Circusatelier Circolito vzw en Boulder vzw anderzijds met betrekking tot
"Hangar S" op het Douaneplein, waarin de bijdragen van beide verenigingen
werden gecorrigeerd.

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

57.

Voorstel F. Blavier en T. Kestens: Sporttrofee G sport.

Voorstel gemeenteraadsleden Blavier en Kestens goedgekeurd

58.

Voorstel T. Van den Brande: Bomen sparen.

Voorstel gemeenteraadslid Van den Brande verworpen
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