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MOBILITEIT. Goedkeuring overeenkomst tussen Kerkfabriek Catharina en stad
Mechelen met het oog op uitbetaling toelage voor aanleg buurtparking in de
Gasthuisveldstraat (2de afdeling, sectie B, nummer 290 T 22).

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 10.12.2020: akkoord van Kerkfabriek Catharina voor de overeenkomst om hun grond
gelegen aan de Gasthuisveldstraat te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij .
• 14.12.2020: college gaat akkoord om een toelage van € 57.000 uit te betalen aan de
Kerkfabriek mits er na verkoop van hun projectgrond aan de Gasthuisveldstraat door
Woonpunt Mechelen in de woonontwikkeling een buurtparking wordt voorzien.
• Collegebeslissing 8 f ebruari 2021 – agendapunt 43: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Het perceel aan de Gasthuisveldstraat (2de af deling, sectie B, nummer 290 T 22) is volgens het
Gewestplan gelegen in woongebied. Het is de intentie van de Kerkfabriek Catharina om dit
terrein te verkopen.
Punt 131 van het bestuursakkoord: “We bouwen nieuwe buurtparkings in wijken met een
grote parkeerdruk …. onder meer de wijk rond Generaal De Ceuninckstraat.”
De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen is geïnteresseerd om deze site te
ontwikkelen, inclusief buurtparking. Woonpunt heeft zich hiertoe geëngageerd. Op basis van
een f inanciële simulatie kan Woonpunt een bod doen van 449.000 euro. De schattingsprijs van
de grond bedraagt 506.000 euro.
Mits de stad een toelage van 57.000 euro ter beschikking stelt als tussenkomst in de
verminderde aankoopprijs wegens de opgelegde voorwaarde om een buurtparking aan te
leggen, kan deze verkoop plaatsvinden. De vergoeding zal betaald worden zodra de stad een
kopie ontvangt van de notariële akte tussen de partijen. Volgens de planning zal deze
eigendomsoverdracht plaatsvinden midden 2021.

Tijdens zijn vergadering van 10 december 2020 gaf de Kerkraad van de Kerkfabriek Catharina
zijn akkoord voor deze verkoopsformulie. Het verslag van de Kerkraad wordt als bijlage
toegevoegd.
In vergadering van 14 december 2020 nam het college reeds kennis van de intentie van
Woonpunt Mechelen en de overeenkomst tussen de Stad en de Kerkfabriek Catharina.
In zijn vergadering van 8 f ebruari 2021 verwees het college de overeenkomst door naar de
gemeenteraad voor goedkeuring.
Juridische grond
• Artikel 41 § 2, 11° van het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 (Belgisch Staatsblad dd.
15.02.2018): de gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende
goederen (o.a. verkoop van een onroerend goed).
Financiële gevolgen
De nodige budgetten voor deze betoelaging zijn beschikbaar op ramingnummer
2020/2240007/30/0200/01 - Heraanleg Openbaar Domein – buurtparking – raming MJP
002469.
Voor de uitbetaling van deze toelage zal er een kredietverschuiving gebeuren van de
MJP002469 naar een nieuw aan te maken raming met
budgetsleutel: 2020/6644010/30/0200/01 – Investeringstoelage voor buurtparking.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tussen de Kerkfabriek Catharina en de stad
Mechelen voor het geven van een toelage met het oog op de aanleg van een buurtparking in
het kader van de verkoop van de grond Gasthuisveldstraat (2 de af deling, sectie B, nummer 290
T 22) aan Woonpunt Mechelen.
(bijlage)
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