STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

2 september 2019
Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 2 september 2019,
gepubliceerd op de website op 3 september 2019 in toepassing van artikel 285 van
het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Aktename aanstelling F. Creyelman als lid
van de politieraad, ter vervanging van H. Keldermans.

Aktename

2.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)

2)

Vaststelling politieverordening tot instelling van de veiligheidsperimeters en het
opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij
thuiswedstrijden van YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens
het voetbalseizoen 2019-2020.
Bekrachtiging van de politieverordening van 29 juli 2019 uitgevaardigd door de
burgemeester wd. bij hoogdringendheid tot instellen van de veiligheidsperimeters
en het opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters voor de
wedstrijd YR KV Mechelen - KRC Genk, op zaterdag 3 augustus 2019.

Vastgesteld / Bekrachtigd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening tot instelling van een
restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen voor
het voetbalseizoen 2019 – 2020.

Vastgesteld

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Apérotime” op 13 september
2019 en de onttrekking van de Veemarkt aan het openbaar domein.

Vastgesteld

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "Mechelen Fit" op 15 september
2019 en de onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein.

Vastgesteld

6.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende het
parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst
goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 mei 2019.

Vastgesteld
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7.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement inzake
parkeren, laatst goedgekeurd in zitting van 27 mei 2019.

Goedgekeurd

8.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Vervanging van een lid van de raad van
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen, als
afgevaardigde voor de fractie CD&V.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budgetwijziging 2019 van de
protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente Emmanuel'.

Aktename

10.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Kerkfabrieken Rooms-Katholieke
erediensten. Goedkeuring budgetwijziging 2019.

Goedgekeurd

11.

FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2018 vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M vzw-evap).
Advisering begroting 2019 van vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M vzw-evap).

Aktename / Gunstig geadviseerd

12.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aktename jaarrekening 2018 van vzw Centrum voor Basiseducatie Open School,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Vrijzinnig Centrum De Schakel Mechelen,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw 't Arsenaal MMT, betreffende de controle op
de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van Kazerne Dossin, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Abattoir Fermé, betreffende de controle op
de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van Kunstencentrum Nona, betreffende de controle
op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Instrumentenfonds, betreffende de controle
op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename
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13.

FINANCIËN. Aktename collegebesluit van 1 juli 2019 - punt 3 tot dwingende en
onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 - 2de lid van het Decreet
Lokaal Bestuur, voor betaling van verwijlintresten in het dossier Bruul
Boulevard.

Aktename

14.

FINANCIËN. Aktename collegebesluit van 5 augustus 2019-punt 78, waarbij in
toepassing van artikel 269 §2 van het decreet lokaal bestuur voorzien wordt in
de dringende betaling van de correctieopgave BTW-controle van de vzw
Nekkerhal.

Aktename

15.

BESTUUR.
1)
2)

Goedkeuring uitbreiding samenwerkingsovereenkomst in het kader van de
intergemeentelijke samenwerking tussen de noodplanningscoördinatoren van de
clusters Mechelen/Willebroek, Klein-Brabant en Lier/Heist-op-den-Berg.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van de
intergemeentelijke samenwerking tussen de noodplanningscoördinatoren van de
cluster Mechelen/Willebroek en de gemeente Zemst (als onderdeel van de cluster
Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst).

Goedgekeurd

16.

BESTUUR. Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering en raad van
bestuur van Schepenhuis Mechelen vzw.

Goedgekeurd

17.

BESTUUR.
1)
2)
3)

Kennisname van de rechtstreekse voordracht van de heer Bart Somers,
burgemeester, als lid van de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG) vzw.
Kennisname van de beslissing van de algemene vergadering van de VVSG vzw
van 13 juni 2019 waarbij de voordracht van de heer Bart Somers als lid van de
raad van bestuur unaniem werd goedgekeurd.
Bekrachtiging van de voordracht van de heer Bart Somers, burgemeester, als lid
van de raad van bestuur van de VVSG vzw.

Kennisname / Goedgekeurd

18.

BESTUUR.
1)
2)

Goedkeuring vernieuwde samenstelling van de stedelijke Cultuurraad 2019-2025.
Goedkeuring nieuw bestuur van de Cultuurraad.

Goedgekeurd
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19.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO 20192024, laatst goedgekeurd in zitting van 24.06.2019.

Goedgekeurd

20.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de protocolovereenkomst met de
hulpverleningszone Rivierenland inzake toetreding tot de DBFM-overeenkomst
'De Nekker' voor huisvesting van de brandweerzone Rivierenland en de
uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen.

Goedgekeurd

21.

VASTGOEDBELEID. Bekrachtiging collegebesluit van 24 juni 2019 waarbij de
stad haar voorkooprecht (aankoop) uitoefende op de woning Pasmolenstraat
55 te Mechelen.

Bekrachtigd

22.

VASTGOEDBELEID. Aankoop tegen de consoorten Van Hoof van een perceel
grond gelegen nabij de Boerenkrijgstraat te Mechelen, langsheen de
Vrouwvliet.

Goedgekeurd

23.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte voor de openbare verkoop voor
de pastorij, gelegen Sint-Martinusstraat 5 te Hombeek.

Goedgekeurd

24.

VASTGOEDBELEID. Bevestiging van de verleende volmachten voor
ondertekening van de notariële akten in uitvoering van de eerder genomen
gemeenteraadsbesluiten omtrent het project Tinel.

Goedgekeurd

25.

WONEN. Goedkeuring engagementsverklaring 'IGS versterkt wonen in
Mechelen, Lier en Willebroek', in toepassing van het Besluit Vlaamse Regering
Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018.

Goedgekeurd
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26.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de naam Planetendreef voor
het nieuwbouwproject gelegen op de site "Bonduelle" nabij de
Boerenkrijgstraat te Mechelen (residentie "De Zichten").

Goedgekeurd

27.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de straatnaam Irene
Spickerplein voor het plein ter hoogte van de Kazerne Dossin en het Joods
Museum op het einde van de Goswin de Stassartstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

28.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de straatnaam Alice
Nahonplein voor het plein langsheen de Zandpoortvest te Mechelen, tussen de
Dijle en de Thomas More Hogeschool.

Goedgekeurd

29.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling tot wijziging van de huidige
straatnaam Faid’Herbestraat in “Lucas-en-Maria Faydherbestraat”.

Goedgekeurd

30.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van het addendum 1 aan de
samenwerkingsovereenkomst Mechelen Stationsomgeving, goedgekeurd in
zitting van 18 maart 2008.

Goedgekeurd

31.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2019OO-OD-535 inzake de opdracht “Aanleg van het Cortenbachplein” met prijs als
enige gunningscriterium.

Goedgekeurd

32.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek
2019-OO-UITV-522 inzake de opdracht "Raamovereenkomst voor het
uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan de daken van de
gebouwen van de groep Mechelen voor een periode van 4 jaar".

Goedgekeurd
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33.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Goedkeuring aanpassingen aan het bestek 2019OO-FIN-514 voor “Verzekeringen en aanverwante diensten voor Groep
Mechelen” waarvoor de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019 de wijze van
gunnen heeft vastgesteld volgens de procedure mededingingsprocedure met
onderhandeling.

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

34.

TOEGEVOEGD PUNT. C. Gennez - Maximumfactuur secundair onderwijs.

Geamendeerd voorstel goedgekeurd.

35.

TOEGEVOEGD PUNT. K. Van den Bosch - Reclamepaneel Koningin Astridlaan.

Voorstel niet ter stemming gelegd.

36.

TOEGEVOEGD PUNT. D. Tuypens - Tandzorg voor mensen in armoede.

Voorstel niet ter stemming gelegd.

37.

TOEGEVOEGD PUNT. D. Tuypens - Minimale aanwezigheid vergaderingen
gemeenteraad en commissies.

Voorstel niet ter stemming gelegd.

38.

TOEGEVOEGD PUNT. H. Riffi - Kosten voltrekken huwelijk

Voorstel niet ter stemming gelegd.

Beslissingslijst toezicht
2 september 2019

6

