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1.

Goedkeuring verslag commissie algemene zaken en veiligheid van 1 oktober
2019.
Het verslag van 1 oktober 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Werking brandweerzone Rivierenland. (Toelichting door burgemeester en
Philippe Maudens, commandant brandweerzone Rivierenland)

De HVZ beschikt over meer dan 3 keer zo veel vrijwilligers als beroepsbrandweermannen. Het
aantal vrouwelijke vrijwilligers of vrijwilligers van allochtone afkomst is echter beperkt.
 Suggestie om hier toch specifieke campagnes voor op te zetten.
Om de aanrijtijd te beperken tot 13 minuten moeten enkele nieuwe posten gebouwd worden.
Er is in de zone afgesproken om 1 brandweerpost te bouwen per legislatuur. De volgende
nieuwe brandweerkazerne zal gebouwd worden in Heist op den Berg.
Branddetectoren: zijn verplicht vanaf 1 januari 2020. Er werden reeds veel detectoren
verkocht.
Beperkt bereik Astrid netwerk ondergronds in gebouwen.
 In de nieuwe gebouwen is het nu verplicht om Astrid antennes te plaatsen in de gebouwen.
Aantal personeelsleden is niet gelijkmatig gestegen met het aantal objecten
Betalende interventies:
 wespennesten, interventies waar verzekering financieel in tussen komt,
preventiedossiers
Grootste risico’s in Mechelen naar brandveiligheid:
 bereikbaarheid in de binnenstad. In belangrijke mate werd dit verholpen door een
specifieke smalle brandweerwagen.

3.

Halfjaarlijkse toelichting intergemeentelijke verenigingen, in toepassing van
artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur :
1. Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging IVAREM door K.
Anciaux, bestuurder IVAREM.











Op een sommige festivals in Mechelen, zoals Ottertrotter, is er geen gescheiden afval.
De commissie adviseert om hier toch altijd minstens 2 verschillende containers te
voorzien. Belangrijk om een voorbeeldfunctie te vervullen.
De grootte van de afval taks wordt afgesproken in consensus tussen de verschillende
gemeenten. Het is aan elke gemeenteraad om hier afzonderlijk over te beslissen.
Op de website van Ivarem kan men een berekening uitvoeren wat de te verwachten
kosten per gezin en dit voor de verschillende types gezin. Basis van de aangepaste
aanrekening is wel dat het accent ligt op het principe ‘de vervuiler betaalt’
Het proefproject wijk Begijnhof rond huis, tuin en keukenafval is afgelopen. Er
gebeuren nu simulaties op welke manier een dergelijk project kan verder gezet worden.
Resultaten van de simulaties worden binnen enkele maanden verwacht.
Overslag Muizen. Over de mogelijkheden hiervan wordt een pré-advies gevraagd aan
de provincie. Na dat pré-advies komt er een beslissing in de RvB en zal er een
communicatieplan opgemaakt worden.
Engagement van Koen Anciaux om evaluatie van sorteerstraten ter beschikking te
stellen als dit specifiek bestaat voor Mechelen.

2. Toelichting dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGEMO door G.
Geypen, ondervoorzitter IGEMO.
Afhankelijk van het type dienstverlening is al dan niet nuttig om er gebruik van te maken. Dit
verschilt ook wel in belangrijke mate tussen kleinere gemeente en centrumstad.
3. Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging IVERLEK door G.
Geypen, ondervoorzitter IVERLEK.
Er wordt kennis genomen van de toelichting van G. Geypen over de werking van de
intergemeentelijke vereniging Iverlek.
4. Toelichting dienstverlenende intergemeentelijke vereniging CIPAL door G. Geypen,
bestuurder bij CIPAL.
Opsplitsing tussen Cipal DV of C -Smart (intercommunale aspect) en Cipal NV (ontwikkelaar
van IT toepassingen).
Toelichting met betrekking tot Cipal DV of C-Smart.
In het budget is een verlies ingeschreven door de verplichte uittreding van de provincie en de
toegenomen responsabiliseringsbijdrage.
Cipal DV of C-Smart vraagt geen werkingsbijdrage. Dit heeft dus geen impact op de
meerjarenplan van stad Mechelen.
5. Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging PONTES door A.
Vandersmissen, bestuurder bij PONTES.
Engagement van Alexander Vandersmissen om de leden van commissie te informeren hoeveel
Mechelse begrafenisondernemers gebruik maken van de crematoria van Pontes.

Prijszetting: men probeert zo veel mogelijk in te spelen op kostenvergelijking met andere
spelers.
6. Toelichting opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging PIDPA door F.
Blavier, bestuurder bij PIDPA.
Er is momenteel een studie lopende door KPMG. Na deze studie zal een beslissing genomen
worden om al dan niet in te kantelen bij Fluvius aan verschillende beslissingsorganen
voorgelegd worden.

4.

Voorstel thema vanuit commissie voor het burgerpanel.
-

Buurtgericht veiligheidsbeleid. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken in
een buurtinformatienetwerk.

-

Volgende vergadering impact Vlaams regeerakkoord.

Verslaggever: Jan Bal

