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FINANCIËN-TOEZICHT. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve
subsidies verstrekt door de stad Mechelen.

De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo,
Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur
Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen,
Elisabet Okmen, Shanna Jacops) en 16 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Stef aan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Farid Bennasser, Jan Verbergt,
Kerstin Hopf , Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den
Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
• De gemeenteraad van 14 december 2020 hecht goedkeuring aan de aanpassing
meerjarenplan 3 van de stad Mechelen en het OCMW.
• De gemeenteraad van 14 december 2020 – agendapunt 6 – hecht goedkeuring aan de
aangepaste lijst met nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.
• Collegebeslissing 15 maart 2021 – agendapunt 39: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Met nominatieve subsidies die in het meerjarenplan zijn opgenomen wordt bedoeld:
subsidies waarvan:
- 1) de naam van de begunstigde én
- 2) het bedrag van de subsidie in de begrotingstabel worden vermeld.
• Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget (nominatieve
subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de
uiteindelijke bevoegdheid blijf t bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via
het meerjarenplan te beslissen. Dat biedt een bestuur de mogelijkheid om daar af zonderlijk
over te beslissen, wat, indien nodig of gewenst, een f lexibelere manier van werken
mogelijk maakt. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel nog een overzicht
opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, waaronder de
nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet langer een beslissing
in, maar is louter inf ormatief, net als de andere inf ormatie in de documentatie (bv.
betreffende de personeelsinzet, de samenstelling van de beleidsdomeinen, de f inanciële
vaste activa).

Juridische grond
• Decreet Lokaal Bestuur: artikel 41: Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een
bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de
gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van
burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen
worden toevertrouwd:
23° het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies;
• Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de
provinciale] besturen.
• Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget (nominatieve
subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de
uiteindelijke bevoegdheid blijf t bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via
het meerjarenplan te beslissen. Dat biedt een bestuur de mogelijkheid om daar af zonderlijk
over te beslissen, wat, indien nodig of gewenst, een f lexibelere manier van werken
mogelijk maakt. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel nog een overzicht
opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, waaronder de
nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet langer een beslissing
in, maar is louter inf ormatief, net als de andere inf ormatie in de documentatie (bv.
betreffende de personeelsinzet, de samenstelling van de beleidsdomeinen, de f inanciële
vaste activa).
Financiële gevolgen
Een aangepast overzicht met de nominatieve subsidies wordt voorgelegd. De wijzigingen zijn
in het rood aangegeven.
Er wordt een apart overzicht voorgelegd met een motivering van de wijzigingen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepast overzicht goed van nominatieve subsidies die verstrekt
worden door de stad Mechelen.
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur

Gemeenteraad van 29 maart 2021 - agendapunt nr. 4.

Mechelen, 31 maart 2021

Fabienne Blavier
voorzitter
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