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Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 mei 2020, gepubliceerd
op de website op 26 mei in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN.
1)
2)

Bekrachtiging politieverordening 7 mei 2020, bij hoogdringendheid uitgevaardigd
door de burgemeester, inzake de openbare orde, rust en veiligheid naar
aanleiding van de opening van de winkels tijdens de corona epidemie.
Bekrachtiging tijdelijke politieverordening op het wegverkeer 10 mei 2020, bij
hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester, naar aanleiding van de
opening van de winkels tijdens de corona epidemie.

Bekrachtigd

2.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Aktename collegebesluit van 4 mei 2020 – punt 44
tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het
Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht tot aankoop van
bijkomende mondmaskers voor 65 plussers en de scholen in Mechelen.

Aktename

3.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Advisering jaarrekening 2019 Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Gunstig geadviseerd

4.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Advisering jaarrekening 2019 Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

Gunstig geadviseerd

5.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring gewijzigde tarieven en
prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de
culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde
tarievenlijst.

Goedgekeurd
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6.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening vzw Scouts en
Gidsen Heilig Kruis met betrekking tot het boekjaar 1 september 2018 tot en
met 31 augustus 2019, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.

Aktename

7.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Goedkeuring tot verlenen van 2 maanden
uitstel voor indiening verantwoording voor een toelage ontvangen in 2019 van
meer dan 10.000 euro.

Goedgekeurd

8.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025
van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente
Emmanuel'.

Goedgekeurd

9.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering van de rekening 2019 van de
kerkfabriek Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

Gunstig geadviseerd

10.

FINANCIËN. Goedkeuring tot intekening van de stad op het volledig aan haar
toegewezen deel, meer bepaald 49.161, nieuwe aandelen Apt, en verzoek aan
Iverlek dit te financieren volgens een individueel financieringsvoorstel zonder
eigen inbreng.

Goedgekeurd

11.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 12 juni 2020 van Iverlek.
Akkoordverlening over elk van de voorliggende agendapunten van de schriftelijke
algemene vergadering.

Goedgekeurd

12.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2020 van Pidpa.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd
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13.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 10 juni 2020 van Pontes.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

14.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 12 juni 2020 van Igemo.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

15.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2020 van Ivarem.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

16.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 25 juni 2020 van Cipal dv.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

17.

FINANCIËN.
1)

2)
3)

Goedkeuring van een (bijkomende) stadswaarborg aan YRKV Mechelen ten
bedrage van 5 miljoen euro voor de financiering van de vernieuwingswerken aan
het stadion (kant begraafplaats), investeringen in energiebesparende
maatregelen en fietsenstallingen.
Goedkeuring herschikking van de leningen op korte en middellange termijn naar
lange termijn (uiterlijke vervaldagen in 2040).
Machtiging aan het college om de overeenkomst tot waarborg van een lening
verder te finaliseren.

Verdaagd

18.

SPORT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw
Jeugdacademie Yellow-Red KV Mechelen inzake het verlenen van een
eenmalige investeringstoelage voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de
jeugd-, dames- en G-werking in het tussenseizoen 2020.

Goedgekeurd
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19.

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

Goedgekeurd

20.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad
Mechelen en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw in
het kader van het Plan Dubbeldiagnose:
- Samenwerkingsovereenkomst 2020-2021 - psychologische hulpverlening op
maat voor de armoedeorganisaties.
- Samenwerkingsovereenkomst 2020-2021 - gespecialiseerde
traumabegeleiding.

Goedgekeurd

21.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring openbare verkoop stadspand gelegen
Befferstraat 34–36 te Mechelen, met daarbij horende staanplaatsen nummers
133, 134 en 135 gelegen in ondergrondse parking De Zeeridder, Varkensstraat
te Mechelen.

Goedgekeurd

22.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring tijdelijke ‘Terbeschikkingstelling om niet’
tussen de stad Mechelen en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor het
gebruik van een deel van de lokalen van het stadhuis.

Goedgekeurd

23.

DIVERSITEIT.
1)
2)
3)

Goedkeuring oprichting vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor diversiteit,
stedelijkheid en burgerschap door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de
Universiteit Antwerpen (UA) en de stad Mechelen.
Goedkeuring statuten vzw Hannah Arendt Instituut (HAI) voor diversiteit,
stedelijkheid en burgerschap.
Aanduiding leden algemene vergadering en voordracht kandidaat-bestuurders.

Goedgekeurd

24.

OPENBAAR DOMEIN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare
procedure met als enig gunningscriterium ‘prijs’ aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek opgesteld door de ontwerper Omgeving CVBA
inzake de opdracht “Aanleg publieke ruimte Mahatma Gandhiwijk Mechelen fase 3”.

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

25.

F. Creyelman - Stedelijk toelagereglement omvorming naar studentenkamers.

Voorstel raadslid Creyelman verworpen.

26.

D. Tuypens - Vervoer personen met beperkte mobiliteit.

Voorstel raadslid Tuypens verworpen.

27.

K. Van den Bosch - Oprichting dierenvoedselbank.

Voorstel raadslid K. Van den Bosch verworpen.

28.

F. Bennasser - Plantenvak: stimuleren gevelgroen.

Voorstel raadslid Bennasser verworpen.
Volgende punten werden in toepassing van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur
aan de agenda toegevoegd :

29.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 15
mei 2020 en 20 mei 2020, naar aanleiding van de opening van de scholen
tijdens de corona epidemie.

Bekrachtigd

30.

ECONOMIE. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 22 mei 2020,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het marktreglement naar
aanleiding van de corona-crisis.

Bekrachtigd

31.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 20
mei 2020 naar aanleiding van de heropstart van de zaterdagse markt tijdens
de corona epidemie.

Bekrachtigd
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