STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

25 november 2019
Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 november 2019,
gepubliceerd op de website op 26 november 2019 in toepassing van artikel 285 van
het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting
1.

BURGERPARTICIPATIE. Voorstel burger "Dialoog rond kwalitatieve
domiciliekamers en sociale woonprojecten".

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Kennisname omwisseling lidmaatschap van
een lid raadscommissie ‘mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en
dierenwelzijn’ met een lid raadscommissie ‘stadsontwikkeling, ruimtelijke
ordening, economie en personeel’.

Kennisname

3.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Niet goedkeuring meerjarenplan 20202025 van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente
Emmanuel'.

Goedgekeurd

4.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.
1)
2)

Goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse kerk
Mechelen-Noord.
Aktename van het budget 2020 van de Protestantse kerk Mechelen-Noord.

Goedgekeurd / Aktename

5.

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

Aktename jaarrekening 2018 van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie,
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Mechelse Hattrick, betreffende de controle
op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Mest, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van Dierenbescherming Mechelen, betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Ecoso betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Kinderdagopvang Emmaüs (vzw Emmaüs)
betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw Zefiro Torna betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
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8)
9)

Aktename jaarrekening 2018 van vzw Kunststeden Vlaanderen betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename jaarrekening 2018 van vzw VVV Mechelen betreffende de controle op
de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

6.

FINANCIËN. Aktename collegebesluit van 12 november 2019 tot dwingende en
onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 §2 van het Decreet Lokaal
Bestuur, voor betaling van alle door verenigingen ingediende vragen, conform
het reglement Talententickets.

Aktename

7.

BESTUUR. Voordracht werkend lid algemene vergadering en lid raad van
bestuur van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw ter vervanging van de heer
B. Somers.

Goedgekeurd

8.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding lid algemene vergadering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
vzw, ter vervanging van de heer Bart Somers.
Voordracht lid/voorzitter raad van bestuur van de Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn vzw, ter vervanging van de heer Bart Somers.

Goedgekeurd

9.

BESTUUR. Aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité GASAM, ter
vervanging van de heer Bart Somers.

Goedgekeurd

10.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA. Voordracht van een
kandidaat-lid voor het adviescomité A (compartiment watervoorziening) van
Pidpa.

Goedgekeurd

11.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 20
december 2019.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd
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12.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)
3)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 17
december 2019.
Goedkeuring statutenwijziging opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Bepalen mandaat volmachtdrager.

Goedgekeurd

13.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van Pontes op 18
december 2019.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

14.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)
3)

Goedkeuring agenda algemene vergadering van Igemo op 6 december 2019.
Goedkeuring strategisch beleidsplan Igemo 2019-2025.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

15.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van Ivarem, inclusief
een statutenwijziging, op 13 december 2019.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

16.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering van Ivarem op 13
december 2019.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

17.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering van Cipal dv op 12 december 2019.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd
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18.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring budgetwijziging 2/2019 van
het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

Goedgekeurd

19.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring toekenning van een
prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur voor het verlenen van toegang aan de culturele
activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde
tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen
om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd

20.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije
lening voor BA campus Botaniek en BA Campus Stassart bij Socrowd CVBA, in
het kader van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

Goedgekeurd

21.

ERFGOED. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en
de Vlaamse Gemeenschap over Erfgoedinzicht in functie van het
Onroerenderfgoeddepot Mechelen.

Goedgekeurd

22.

ONDERWIJS. Opheffing gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2013 houdende
subsidiereglement onderwijsflankerende projecten voor nietleerplichtonderwijs.

Goedgekeurd

23.

SOCIAAL BELEID.
1)
2)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Foundation Mechelen vzw en
Stad Mechelen, met een duurtijd van 1 oktober 2019 tot en met 31 december
2020.
Aktename afvaardiging schepen van toegankelijkheid en personen met een
beperking en de directeur Samen Leven (of zijn vervanger) in de Raad van
Bestuur van Foundation Mechelen vzw.

Goedgekeurd / Aktename
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24.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegen voor de
aanleg van een tweerichtingsfietspad tussen het jaagpad en de Winketkaai, op
een terrein met als adres Winketkaai ZN, Mechelen, in toepassing van artikel
31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot
uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd

25.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan inzake de aanleg van nieuw
openbaar domein en rioleringswerken (Cortenbachplein), op een terrein met
als adres Korenmarkt ZN en Ziekeliedenstraat ZN, Mechelen, in toepassing van
artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit
tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd

26.

OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de stad en Woonpunt
Mechelen inzake heraanleg van het openbaar domein GeerdegemSchonenberg.

Goedgekeurd

27.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen en exploiteren
van een parkeergebouw met handelsruimte en kantoren met nieuwe wegenis,
op het terrein gelegen aan de N16 te Mechelen, afdeling 2, sectie B,
perceelnummer 518E3, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van
het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd

28.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring selectieleidraad voor de
overheidsopdracht houdende de exploitatie van het parkeergedeelte gebouw
Eandistip, via een mededingsprocedure met onderhandeling.

Goedgekeurd

29.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de overeenkomst waarbij de stad aan
Iverlek een kosteloze erfdienstbaarheid verleent voor het aanleggen,
herstellen, vervangen en onderhouden van ondergrondse leidingen alsook voor
toegang voor personeel op twee percelen stadsgrond langsheen de N16 te
Mechelen.

Goedgekeurd
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30.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de overeenkomst inzake verkoop aan
Iverlek van een perceeltje grond langsheen de Jubellaan voor de oprichting
van een elektriciteitscabine.

Goedgekeurd

31.

VASTGOEDBELEID. Verlenen door de stad Mechelen (eigenaar/erfpachtgever)
aan het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (erfpachter) van
een erfpachtrecht op de bibliotheek, gekend als "voormalig
Predikherenklooster", en een hoogspanningscabine aan de Goswin de
Stassartstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

32.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte project Sint-Katelijnestraat aan
OVAM-site tot vestiging van erfdienstbaarheden van zichten en lichten op de
percelen stadsgrond gelegen Sint-Katelijnestraat/Kanunnik De Deckerstraat,
gekadastreerd of gekadastreerd geweest 1ste afdeling, sectie A,
perceelnummers 758/G en 724/Z.

Goedgekeurd

33.

INFORMATICA.
1)
2)

Beslissing tot toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop
van ICT-infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst "Aankoop van ICTInfrastructuur" (Bestek nr. CSMRTINFRA19).
Beslissing tot toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop
van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's
m.b.t. standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst "Aankoop van
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t.
standaard software" (Bestek nr. CSMRSOFT19).

Goedgekeurd

34.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale van
VVSG vzw voor het afnemen van postdiensten via het "Raamcontract voor de
sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen" (bestek nr. VVSG vzw-2017/09/18).

Goedgekeurd
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35.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek 2019-OO-BB-558 inzake de opdracht "Leveren van dranken en
onderhoud tapinstallaties en het concept van het aanbieden van herbruikbare
bekers op verschillende locaties".

Vastgesteld

36.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden
en bepalingen van het bestek 2019-OO-575 inzake de opdracht
"Raamovereenkomst voor een duurzame interieurschoonmaak met probiotica
groep Mechelen".

Vastgesteld

37.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden
en bepalingen van het bestek 2019-OO-576 inzake de opdracht
"Raamovereenkomst voor het uitvoeren van duurzame glazenwasserijdiensten
voor de groep Mechelen".

Vastgesteld

38.

PERSONEELSBELEID. Beslissing tot delegatie aan het college van de
beslissingsbevoegdheid van de reglementen inzake
personeelsaangelegenheden, op basis van artikel 41 van het Decreet Lokaal
Bestuur met ingang van 1 november 2019.

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

38-2. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman - Extra afvalcontainers Jubellaan.
Voorstel raadslid Creyelman verworpen

38-3. TOEGEVOEGD PUNT. K. Van den Bosch - Centraal punt dierenwelzijn.
Voorstel raadslid Van den Bosch niet ter stemming gelegd
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38-4. TOEGEVOEGD PUNT. R. Rabau - Kennismakingskaartjes nieuwe Mechelaars.
Voorstel raadslid Rabau goedgekeurd

38-5. TOEGEVOEGD PUNT. F. Perdaens - Uitzondering blauwe zone.
Voorstel raadslid Perdaens verworpen

38-6. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt - Mechelen Culturele Vrijstad.
Voorstel raadslid Verbeurgt niet ter stemming gelegd

38-7. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt - Extra zwemuren voor individuele
zwemmers.
Voorstel raadslid Verbeurgt niet ter stemming gelegd

38-8. TOEGEVOEGD PUNT. F. Bennasser - Voedselbank voor huisdieren.
Voorstel raadslid Bennasser niet ter stemming gelegd

38-9. TOEGEVOEGD PUNT. K. Geys - Plaatsing Cubee.
Voorstel raadslid Geys verworpen

Besloten zitting
39.

PREVENTIE. Aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het
kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve
sancties.

Goedgekeurd
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