
STAD MECHELEN 
BESTUURLIJK BEHEER 
------------------------ 
   GB/AVDV 
 
 GEMEENTERAAD 
 VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 
 -------------------------------------- 
 OVERZICHTSLIJST VAN RAADSBESLUITEN BIJ TOEPASSING 
 VAN HET DECREET VAN 28 APRIL 1993 HOUDENDE REGELING 
 VOOR HET VLAAMSE GEWEST, VAN HET ADMINISTRATIEF 
 TOEZICHT OP DE GEMEENTEN. 
 
GENOMEN BESLUITEN : 
------------------------- 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
1.- POLITIE: reglement inzake de tussenkomst van de lokale politie in de  
 kosten van telefoon, internet en GSM van de korpschef, directeurs en  
 stafmedewerkers van de lokale politie. 

- GOEDGEKEURD - 
 
2.- POLITIEVERORDENINGEN: bekrachtiging politieverordening bij  
 hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester, naar aanleiding  
 van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV Mechelen - K. FC. Verbroedering  
 Geel op 4 februari 2006. 

- BEKRACHTIGD - 
 

3.- POLITIEVERORDENINGEN: politieverordening tot vaststelling van een  
 aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de 
 binnenstad en stationsomgeving inzake het invoeren van de zone  
 betalend parkeren. 

- GOEDGEKEURD - 
 

4.- BELASTINGEN: aanpassing "retributiereglement inzake parkeren". 
- GOEDGEKEURD - 

 
5.- EREDIENST: begroting 2006 van de kerkfabriek Heilig Kruis. 

- GUNSTIG GEADVISEERD - 
 
6.- EREDIENST: aanvulling van convenant met de kerkfabriek Sint-Jan Baptist  
 en Sint-Jan Evangelist, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2004. 

- GOEDGEKEURD - 
 
7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum  
 nOna, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. 

- AKTENAME - 
 
8.- BESTUUR: advisering begroting 2006 van Kunstencentrum nOna,  
 betreffende de toekenning van een stadstoelage. 

- GUNSTIG GEADVISEERD - 
 
9.- BESTUUR: advisering begroting 2006 van de vzw Procc-Mechelen,  
 betreffende de toekenning van een stadstoelage. 

- GUNSTIG GEADVISEERD - 
 



10.- BESTUUR: reglement voor het uitlenen van de toestellen in het  
 Erfgoedlabo (Erfgoedcentrum Lamot). 

- GOEDGEKEURD - 
 
11.- BELASTINGEN: invoering reglement "Tariefreglement voor het ter  
 beschikkingstellen van beschikbare materialen van de uitleenbalie van het 
 Erfgoedlabo". 

- AANGENOMEN - 
 
12.- BESTUUR: stedelijk reglement op de erkenning als "Erkende sportvereniging 
 in Mechelen". 

- GOEDGEKEURD - 
 

13.- BESTUUR: stedelijk subsidiereglement voor opleidingen binnen de  
 Mechelse sportverenigingen. 

- GOEDGEKEURD - 
 

14.- BESTUUR: huishoudelijk reglement voor de verhuring van de  
 ontmoetingsruimte van het jeugdcentrum. 

- GOEDGEKEURD - 
 

15.- BELASTINGEN: invoering "retributiereglement voor het gebruik van de  
 ontmoetingsruimte in het jeugdcentrum" voor een periode vanaf heden  
 tot en met 31 december 2006. 

- AANGENOMEN - 
 

16.- BESTUUR: huishoudelijk reglement van de evenementenhal Douaneplein. 
- GOEDGEKEURD - 

 
17.- BELASTINGEN: invoering van het reglement "Retributiereglement voor het  
 gebruik van de polyvalente ruimte van de evenementenhal Douaneplein". 

- AANGENOMEN - 
 

18.- BESTUUR: subsidiereglement bus- en kampvervoer ten behoeve van de  
 Mechelse Jeugdverenigingen. 

- AANGENOMEN - 
 

19.- BESTUUR: stedelijk reglement houdende het verlenen van een premie  
 voor het instandhouden van nestgelegenheden voor zwaluwen. 

- GOEDGEKEURD - 
 
20.- BESTUUR: aanpassing van het toelagereglement voor de bevlagging van  
 de binnenstad, goedgekeurd in gemeenteraad van 9 september 1999. 

- AANGENOMEN - 
 

21.- BESTUUR: a) intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 24 februari  
 2005 waarbij het subsidiereglement "Ontwikkelingseducatie in Mechelen"  
 werd goedgekeurd; 
 b) nieuw subsidiereglement "Ontwikkelingseducatie in Mechelen". 

- AANGENOMEN - 
 

22.- BESTUUR: samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het  
 Provinciaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw (PRISO) Antwerpen  
 vzw voor de periode 2005 tot en met 2007. 

- GOEDGEKEURD - 
 
 



 
23.- BESTUUR: uitbreiding van het huidig contract met de firma Ricoh Belgium,  
 voor de huur en het onderhoud van 43 fotocopietoestellen ten behoeve  
 van diverse stadsdiensten en de lokale politie (laatst aangepast door  
 gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2005). 

- GOEDGEKEURD - 
- TOTALE HUURPRIJS OP JAARBASIS: 18.792,22 € (incl. BTW ) - 

 
24.- BESTUUR: kennisname notulen van de vergaderingen van 7 en 21  
 december 2005 van het overlegcomité stadsbestuur-OCMW. 

- KENNISNAME - 
 
25.- PATRIMONIUMBEHEER: overeenkomst met het OCMW tot inhuurneming  
 van een aantal lokalen in het eigendom van het OCMW, Bruul 52, voor de  
 herhuisvesting van de vzw Mechelse Feesten. 

- GOEDGEKEURD - 
 
26.- PATRIMONIUMBEHEER: overeenkomst van tijdelijk gebruik tussen de stad  
 en de vzw Mechelse Feesten, inzake de lokalen gelegen Bruul 52, eigendom  
 van het OCMW, in huur genomen door de stad. 

- GOEDGEKEURD - 
 
27.- RUIMTELIJKE PLANNING: verkaveling van gronden tussen Weverstraat en  
 Emiel Engelsstraat: uitspraak over de bezwaren en de zaak van de  
 wegenis, overeenkomstig artikel 133 van het Decreet van 18 mei 1999. 

- GOEDGEKEURD - 
 

28.- REGIE STADSVERNIEUWING: termijnverlenging van 25 werkdagen voor de  
 renovatiewerken aan het pand Goswin de Stassartstraat 16. 

- GOEDGEKEURD - 
 

29.- INFORMATICA: vaststelling wijze van gunnen volgens de  
 onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking inzake het leveren en  
 plaatsen van een glasvezelverbinding voor opname van de  
 uitvoeringsdiensten in het datanetwerk M@linet. 

- GOEDGEKEURD - 
- KOSTPRIJS: 46.571,60 € (excl. BTW) - 

 
30.- OPENBARE WERKEN: goedkeuring van het bestek 05.72 voor de laatste  
 fase van een veiligheidszorgsysteem uitvoeringsdiensten, waarvoor de  
 wijze van gunnen werd vastgesteld volgens de onderhandelingsprocedure. 

- GOEDGEKEURD - 
- GERAAMDE UITGAVE: 75.020,00 € (incl. BTW) - 

 
31.- OPENBARE WERKEN: goedkeuring eerste verrekening bij de werken voor  
 het inplanten van bomen, omvattende plaatsing groter type boom in de  
 O.-L.-Vrouwestraat. 

- GOEDGEKEURD - 
 
32.- OPENBARE WERKEN: vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure  
 openbare aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het  
 bestek 06.04, inzake onderhoudswerken aan voetpaden - deel 5. 

- GOEDGEKEURD - 
- GERAAMDE UITGAVE: 300.382,50 € (incl. BTW) - 

 
 
 



 
33.- OPENBARE WERKEN: vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure  
 van de algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen  
 vervat in het bestek 06.02 voor het leveren van twee veegmachines voor  
 de uitvoeringsdiensten. 

- GOEDGEKEURD - 
- GERAAMDE UITGAVE: 287.980,00 € (incl. BTW) - 

 
34.- OPENBARE WERKEN: vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure  
 van de algemene offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen  
 vervat in het bestek 06.01 voor de aankoop van voertuigen met  
 onderhoudscontract voor diverse diensten. 

- GOEDGEKEURD - 
- GERAAMDE UITGAVE: 160.000,00 € (incl. BTW) - 

 
35.- OPENBARE WERKEN: uitbreiding contract voor het maaien van wegbermen 
 en de grachtkanten met extra veiligheidsmaaibeurt, aan de voorwaarden 
 van het bestek 05/07 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  
 24 februari 2005. 

- GOEDGEKEURD - 
- GERAAMDE UITGAVE:22.687,50 € (incl. BTW) - 

 
36.- REGIE STADSVERNIEUWING: aktename brief d.d. 10 januari 2006  
 betreffende het nazicht van de begrotingswijziging nr. 2 dienstjaar 2005  
 door de dienst Toezicht Financiën van het provinciebestuur. 

- AKTENAME - 
 
37.- REGIE GRONDBELEID: aktename brief d.d. 10 januari 2006 betreffende  
 het nazicht van de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2005 door de  
 dienst Toezicht Financiën van het provinciebestuur. 

- AKTENAME - 
 
38.- GERECHTELIJKE BETWISTINGEN-FINANCIEN: kennisneming collegebesluit  
 van 1 februari 2006, bij toepassing van artikel 249 § 1 van de nieuwe  
 gemeentewet, waarbij voorzien wordt in de dringende uitgave van het  
 niet betwiste bedrag in de gerechtelijke procedure betreffende de nieuwbouw  
 van het BUSO Stuivenbergbaan en instemming met deze uitgave. 

- AANGENOMEN - 
 
39.- PERSONEEL: verhoging maaltijdcheques voor het stadspersoneel in  
 uitvoering van CAO 2005-2007. 

- AANGENOMEN - 
 

40.- KUNSTONDERWIJS: arbeidsreglement voor het personeel van het deeltijds 
 kunstonderwijs. 

- GOEDGEKEURD - 
 
41.- KUNSTONDERWIJS: huishoudelijk reglement voor de Academie voor  
 Beeldende Kunsten. 

- GOEDGEKEURD - 
 
42.- KUNSTONDERWIJS: huishoudelijk reglement voor het Stedelijk Conservatorium. 

- GOEDGEKEURD - 
 
43.- BESTUUR: stand van zaken dossier Rzoezie. 

- AKTENAME NOTA COLLEGE EN GOEDKEURING ERVAN - 
 



PUNTEN BESLOTEN VERGADERING 
 
44 t/m.48. 


