STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
TOEZICHT

27 mei 2019

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 27 mei 2019, gepubliceerd
op de website op 28 mei 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.

Openbare zitting
1.

BESTUUR. Goedkeuring symbolische toekenning van de titel van ereburger van
de stad Mechelen aan Nasrin Sotoudeh.

Goedgekeurd

2.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)

2)
3)

Opheffing van het reglement tot het verlenen van de titel van ereschepen of
erevoorzitter van de gemeenteraad en van het reglement tot toekenning van de
titel van ere-gemeenteraadslid, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
25 februari 2014– agendapunt 7.
Goedkeuring aangepast reglement tot het verlenen van de titel van ereschepen of
erevoorzitter van de gemeenteraad van de stad Mechelen.
Goedkeuring aangepast reglement tot het verlenen van de titel van eregemeenteraadslid van de stad Mechelen.

Goedgekeurd

3.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening, bij
hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester, inzake openbare orde,
rust en veiligheid n.a.v. de bekerfinale en kampioenenviering van YRKV
Mechelen op 1 mei 2019.

Goedgekeurd

4.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid n.a.v. "Café 2800" op 23 juni 2019 en de onttrekking
van de Grote Markt aan het openbaar domein.

Goedgekeurd

5.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement betreffende het
parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 september 2018.

Goedgekeurd
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6.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Aanpassing van het retributiereglement parkeren,
laatst goedgekeurd in zitting van 23 oktober 2018.

Goedgekeurd

7.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 14 juni 2019 van Iverlek.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

8.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PIDPA.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 21 juni 2019 van Pidpa.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

9.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - PONTES.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2019 van Pontes.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

10.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijziging, van de buitengewone algemene
vergadering van Igemo op 28 juni 2018.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

11.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVAREM.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 21 juni 2019 van Ivarem.
Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

12.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - CIPAL.
1)
2)

Goedkeuring agenda algemene vergadering 27 juni 2019 van DV Cipal.
Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd
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13.

WELZIJNSVERENIGINGEN. Aktename Budget 2019 - van Zorgbedrijf
Rivierenland.

Aktename

14.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.
1)
2)
3)
4)

Aktename van het evaluatieverslag AGB Energiepunt Mechelen over de uitvoering
van de beheersovereenkomst voor de periode 2014-2018 en het evaluatieverslag
omtrent de verzelfstandiging.
Aktename van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en het Energiehuis AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring van de statutenwijziging AGB Energiepunt Mechelen.
Goedkeuring van de beheersovereenkomst 2019-2025, tussen de stad en AGB
Energiepunt Mechelen.

Aktename / Goedgekeurd

15.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring jaarrekening 2018 AGB
Mechelen Actief in Cultuur (MAC).

Goedgekeurd

16.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2018 vzw Brouwgebouw Lamot.
Advisering begroting 2019 vzw Brouwgebouw Lamot.

Aktename / Goedgekeurd

17.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2018 van de
Protestantse kerk Mechelen Noord.

Goedgekeurd

18.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN.
1)
2)
3)

Aktename van de jaarrekening 2018 van vzw Festival van Vlaanderen
Mechelen/Kempen, betreffende de controle op de aanwending van de
stadstoelage.
Aktename van de jaarrekening 2018 van vzw Speelgoedmuseum, betreffende de
controle op de aanwending van de stadstoelage.
Aktename van de jaarrekening 2018 van vzw Rojm, betreffende de controle op de
aanwending van de stadstoelage.

Aktename
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19.

FINANCIËN-BUDGET.
1)
2)

Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 3/2018 van de stad.
Vaststelling jaarrekening 2018 van de stad.

Aktename / Goedgekeurd

20.

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

Goedgekeurd

21.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van de naam Anna
Paulownaboomstraat voor een nieuwe straat in een verkaveling gelegen aan de
Perelaarstraat te Mechelen/Muizen.

Goedgekeurd

22.

STRAATNAAMGEVING.
1)
2)

Definitieve beslissing tot afschaffing van de straatnaam Cortenbachstraatje.
Definitieve beslissing tot vaststelling van de straatnaam Cortenbachplein voor het
binnenplein op de site Cortenbach te Mechelen.

Goedgekeurd

23.

STRAATNAAMGEVING. Definitieve vaststelling van nieuwe straat- en
padnamen voor de gerenoveerde woonwijk van Woonpunt Mechelen gelegen
aan de Schijfstraat te Mechelen.

Goedgekeurd

24.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve beslissing tot onttrekking uit het
openbaar domein van een deel van buurtweg nr. 16 (deel Oude SintGommarusstraat).

Goedgekeurd

25.

RUIMTELIJKE ORDENING. Vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor
het bouwen van een woonproject voor 16 personen met een verstandelijke
beperking, op een terrein met als adres Schijfstraat 48-52 te 2800 Mechelen,
en met als kadastrale afdeling 2, sectie B, perceelnummers 325K en 325L, in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Goedgekeurd
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26.

STADSONTWIKKELING.
1)

2)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en stad
Mechelen voor het uitvoeren van een studie voor een verbindingsweg tussen de
Leuvensesteenweg N26 en de nieuwe nog af te werken Tangent, inclusief een
korte tunnel.
Goedkeuring studiebestek "ontwerp en aanbesteding verbindingsweg
Leuvensesteenweg (N26) - Tangent via Motstraat ('Arsenaalverbinding')" dat zal
gepubliceerd worden door het Agentschap Wagen & Verkeer (AWV).

Goedgekeurd

27.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte voor de verkoop van de pastorij
Sint-Amandusstraat 5 te Heffen, kadastraal gekend 7de afdeling, sectie A,
nummer 345/B.

Goedgekeurd

28.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2019OO-507 inzake het dossier "Aanbrengen, versieren, wegnemen en opslag van
LED-eindejaarsverlichting en overspanningen in Mechelen voor een periode
van 5 jaar".

Goedgekeurd

29.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen stad en
OCMW Mechelen.

Goedgekeurd
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