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STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Proces-Verbaal
Vergadering van 24 januari 2022
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Tijdelijk afwezig:

Maxine Willemsen, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina
Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De
Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys,
Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur
Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Melikan Kucam, Klaas Delrue, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Verbergt, gemeenteraadslid afwezig vanaf punt 22-6 tot einde.
Charles Leclef, gemeenteraadslid afwezig vanaf vraag 4 tot einde.

Als gevolg van de coronacrisis vindt de gemeenteraad plaats via Microsoft Teams.
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
De notulen van de vergadering van 20 december 2021 staan ter beschikking in cobra@home.
Indien er voor het einde van de vergadering geen opmerkingen worden gemaakt, worden ze
beschouwd als zijnde goedgekeurd.
De heer Jan Verbergt wordt bij lottrekking aangeduid om bij hoofdelijke stemming als eerste
zijn stem uit te brengen.

Openbare zitting
Actualiteitsdebat
De heer Deleus, CD&V-fractie, diende met steun van de N-VA, Vlaams Belang, Vooruit en
PVDA, volgend punt in voor het actualiteitsdebat.
ACT1. Project 'De Vesten'.
Het besluit van de heer Deleus werd aan de raadsleden bezorgd.
De voorzitter stelt voor om het punt van het actualiteitsdebat en de agendapunten 15 en 16 en
het toegevoegd punt 22-2, van de heer Creyelman samen te behandelen.
15. STADSONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en stad Mechelen voor het uitvoeren van werken in het kader van de
tijdelijke herinrichting Vesten (R12).
16. STADSONTWIKKELING. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
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openbare procedure voor aanneming van werken aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek 'Tijdelijke Herinrichting Vesten (R12) te Mechelen'.

22-2. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman - Organisatie volksraadpleging heraanleg
ring voor éénrichtingsverkeer.
De raad gaat akkoord met het samen behandelen van deze agendapunten.
15. STADSONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en stad Mechelen voor het uitvoeren van werken in het kader van de
tijdelijke herinrichting Vesten (R12).
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den
Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis











25.01.2021 – agendapunt 25. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
goed tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van
diensten voor de herinrichting van de Vesten (R12) in Mechelen. Deze
samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de afspraken voor eerste fase studiewerk
(startnota en ontwerp tijdelijke inrichting).
01.02.2021. Het college beslist de opdracht “Studie naar de herinrichting van de Vesten
(R12) aan de hand van tijdelijke maatregelen” te gunnen aan TM SBE-D+A voor een
bedrag van 126.617,43 euro incl. BTW.
29.03.2021 – agendapunt 29. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
goed tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van
diensten voor communicatie en participatie voor de herinrichting van de Vesten (R12) in
Mechelen.
03.05.2021. Het college beslist de opdracht voor “Raamcontract voor communicatie en
participatie bij de herinrichting van de Vesten (R12) in Mechelen” te gunnen aan Billie
Bonkers bv, voor de eenheidsprijzen uit de offerte en de meetstaat.
06.09.2021 – agendapunt 21. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst en
het studiebestek goed tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor het uitvoeren
van de studie 'Herinrichting Vesten te Mechelen: projectnota – projectMER – definitieve
herinrichting segment Zuid en segment Antwerpsepoort'.
30.11.2021. De projectstuurgroep herinrichting Vesten keurt de startnota goed.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 7: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Mechelen werken samen aan de
herinrichting van de Vesten (R12) te Mechelen. Dit project wordt in deelfasen uitgewerkt en
uitgevoerd en dit over een voorziene periode van ongeveer 10 jaar. De eerste fase is de
uitvoering van de herinrichting aan de hand van tijdelijke maatregelen die start in de late
zomer van 2022.
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Het nodige studiewerk daarvoor is in afrondingsfase. De startnota werd op 10 januari 2022
door het college goedgekeurd.
De afspraken voor publicatie, administratieve opvolging en toewijzing en voor uitvoering en
kostenverdeling van de uitvoering van de werken voor de tijdelijke situatie, werden
uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer
en de Stad Mechelen, die ter goedkeuring voorligt.
Het Vlaams gewest neemt daarbij het aandeel in de werken van de herinrichting van de
Vesten (R12) met tijdelijke maatregelen als voorafname voor de definitieve herinrichting
die opgenomen is op het investeringsprogramma 2024-2030, met het oog op een
definitieve overdracht aan de stad, op zich. De Stad Mechelen neemt daarbij het aandeel in
de werken van de inrichting van de vrijgekomen ruimte door de gewijzigde
verkeersafwikkeling met op de buurt georiënteerde invullingen en aanpassing van de
wijkcirculatie in de omliggende wijken naar aanleiding van de herindeling van de Vesten, op
zich.

Juridische grond
De openbare procedure voor aanneming van diensten wordt toegepast.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend.
Financiële gevolgen
De Stad Mechelen neemt het aandeel in de werken van de inrichting van de vrijgekomen
ruimte door de gewijzigde verkeersafwikkeling met op de buurt georiënteerde invullingen en
de aanpassing van de wijkcirculatie in de omliggende wijken naar aanleiding van de
herindeling van de Vesten, op zich.
Het studiebureau maakte een raming op met vermoedelijke hoeveelheden en voorwaardelijke
posten. Een deel van deze posten is nog afhankelijk van verder ontwerp in het kader van een
participatietraject. De raming van het stedelijk aandeel bedraagt 1.181.100 euro, voor AWV
bedraagt het aandeel in de werken 1.485.368 euro. Onder MJP007800, MJP007677,
MJP008389, MJP007289 en MJP007799 is in 2022 voldoende budget voorzien voor de tijdelijke
inrichting.
Budgetopgave
Omschrijving van de opdracht

Toelichting opgave

Jaar
2022

ARK
2140007
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MJP

MJP007677

Omschrijving MJP

Herinrichting vesten:
studiekosten,
communicatie – en
participatiekosten

Huidig
transactiekrediet

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze opdracht

Aangevraagd
krediet

186.125,00

186.125,00

186.125,00

4
2023

2140007

MJP007677

Herinrichting vesten:
studiekosten,
communicatie – en
participatiekosten
Tijdelijke invulling
vesten

121.000,00

121.000,00

33.042,00

2022

2240007

MJP008389

250.000,00

250.000,00

250.000,00

2022

2240007

MJP007289

Tijdelijke invulling
vesten

661.933,00

661.933,00

661.933,00

2022

2240007

MJP007799

Herinrichting vesten:
uitvoering extra
tijdelijke maatregelen
buurtparking

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV) voor het uitvoeren van de werken in het kader van de tijdelijke herinrichting
van de Vesten (R12).
(bijlage 15)
16. STADSONTWIKKELING. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure voor aanneming van werken aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek 'Tijdelijke Herinrichting Vesten (R12) te Mechelen'.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den
Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis







25.01.2021 – agendapunt 15. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
goed tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van
diensten voor de herinrichting van de Vesten (R12) in Mechelen. Deze
samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de afspraken voor eerste fase studiewerk
(startnota en ontwerp tijdelijke inrichting).
01.02.2021. Het college beslist de opdracht “Studie naar de herinrichting van de Vesten
(R12) aan de hand van tijdelijke maatregelen” te gunnen aan TM SBE-D+A voor een
bedrag van 126.617,43 euro incl. BTW.
29.03.2021 – agendapunt 29. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
goed tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van
diensten voor communicatie en participatie voor de herinrichting van de Vesten (R12) in
Mechelen.
03.05.2021. Het college beslist de opdracht voor “Raamcontract voor communicatie en
participatie bij de herinrichting van de Vesten (R12) in Mechelen” te gunnen aan Billie
Bonkers bv, voor de eenheidsprijzen uit de offerte en de meetstaat.
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06.09.2021 – agendapunt 21. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst en
het studiebestek goed tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor het uitvoeren
van de studie 'Herinrichting Vesten te Mechelen: projectnota – projectMER – definitieve
herinrichting segment Zuid en segment Antwerpsepoort'.
30.11.2021. De projectstuurgroep herinrichting Vesten keurt de startnota goed.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 8: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie









Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Mechelen werken samen aan de
herinrichting van de Vesten (R12) te Mechelen. Dit project wordt in deelfasen uitgewerkt en
uitgevoerd en dit over een voorziene periode van ongeveer 10 jaar. De eerste fase is de
uitvoering van de herinrichting aan de hand van tijdelijke maatregelen die start in de late
zomer van 2022.
Het nodige studiewerk daarvoor is in afrondingsfase.
De afspraken voor publicatie, administratieve opvolging en toewijzing en voor uitvoering en
kostenverdeling van de uitvoering van de werken voor de tijdelijke situatie, werden
uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer
en de Stad Mechelen, die eveneens ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorligt.
Het Vlaamse gewest neemt daarbij het aandeel in de werken van de herinrichting van de
Vesten (R12) met tijdelijke maatregelen als voorafname voor de definitieve herinrichting
die opgenomen is op het investeringsprogramma 2024-2030, met het oog op een
definitieve overdracht aan de stad, op zich. De Stad Mechelen neemt daarbij het aandeel in
de werken van de inrichting van de vrijgekomen ruimte door de gewijzigde
verkeersafwikkeling met op de buurt georiënteerde invullingen en aanpassing van de
wijkcirculatie in de omliggende wijken naar aanleiding van de herindeling van de Vesten, op
zich.
Het bestek wordt voorgelegd. Voor de tijdige gunning en uitgave van het bestek heeft AWV
een goedkeuring van de stad Mechelen nodig.

Juridische grond
De openbare procedure voor aanneming van diensten wordt toegepast.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
De Stad Mechelen neemt het aandeel in de werken van de inrichting van de vrijgekomen
ruimte door de gewijzigde verkeersafwikkeling met op de buurt georiënteerde invullingen en
de aanpassing van de wijkcirculatie in de omliggende wijken naar aanleiding van de
herindeling van de Vesten, op zich.
Het studiebureau maakte een raming op met vermoedelijke hoeveelheden en voorwaardelijke
posten. Een deel van deze posten is nog afhankelijk van verder ontwerp in het kader van een
participatietraject. De raming van het stedelijk aandeel bedraagt 1.181.100 euro, voor AWV
bedraagt het aandeel in de werken 1.485.368 euro.
Onder MJP007800, MJP007677, MJP007289, MJP008389 en MJP007799 is in 2022 voldoende
budget voorzien voor deze tijdelijke inrichting.
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Budgetopgave
Omschrijving van de opdracht

Toelichting opgave

Jaar
2022

ARK
2140007

MJP007677

2023

2140007

MJP007677

2022

2240007

MJP007289

2022

2240007

MJP008389

2022

2240007

MJP007799

MJP

Omschrijving MJP

Herinrichting vesten:
studiekosten,
communicatie – en
participatiekosten
Herinrichting vesten:
studiekosten,
communicatie – en
participatiekosten
Tijdelijke invulling
vesten
Tijdelijke invulling
vesten
Herinrichting vesten:
uitvoering extra
tijdelijke maatregelen
buurtparking

Huidig
transactiekrediet

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze
opdracht

186.125,00

186.152,00

186.125,00

121.000,00

121.000,00

33.042,00

661.933,00

661.933,00

661.933,00

250.000, 00

250.000,00

250.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Aangevraagd
krediet

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure voor
aanneming van werken aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 'Tijdelijke
Herinrichting Vesten (R12) te Mechelen'.
22-2. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman - Organisatie volksraadpleging heraanleg
ring voor éénrichtingsverkeer.
Het voorstel van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 27 stemmen tegen (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt), 12 stemmen voor
(Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Jan Verbergt, Katleen
Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den
Bosch, Zohra Hadnan) en 1 onthouding (Hamid Riffi)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door F. Creyelman, gemeenteraadslid, inzake organisatie van een volksraadpleging in het kader van heraanleg van de
Vesten met de invoering van éénrichtingsverkeer.
Artikel 2
Het voorstel wordt verworpen.
1. POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij
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hoogdringendheid door de burgemeester op 24 december 2021, inzake het
ontsteken en het bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere pyrotechnische
artikelen.
De voorzitter stelt voor om het agendapunt samen te behandelen met vraag 6 van de heer
Riffi.
Vraag 6. H. Riffi – Vuurwerk oudejaarsavond.
De raad gaat akkoord met het samen behandelen van deze agendapunten.
1. POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij
hoogdringendheid door de burgemeester op 24 december 2021, inzake het
ontsteken en het bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere pyrotechnische
artikelen.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Feiten en argumentatie











Krachtens artikel 165 van de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) van de stad
Mechelen geldt er op het hele grondgebied van de stad een totaalverbod op het afsteken
van vuurwerk of voetzoekers en het laten ontploffen van thunderflashes, knal- en
rookbussen. Dit met uitzondering van het afsteken van feestvuurwerk op nieuwjaarsnacht
van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar op
voorwaarde dat dit feestvuurwerk wordt gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de
gebruiksaanwijzing, op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de
openbare veiligheid aan te tasten en waarbij bij het afsteken ervan de hinder voor de buurt
beperkt blijft.
Aanvullend op dit totaalverbod bepaalt artikel 166 van de ABP eveneens dat het verboden
is om zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, feestgeschut
af te vuren en kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid voor gelijk welk doel.
Deze regeling heeft als doel de openbare veiligheid, rust en gezondheid van de inwoners en
bezoekers van de stad Mechelen te beschermen, maar biedt tegelijk ook bescherming voor
de dieren.
De burgemeester heeft het noodzakelijk geacht om een verbod uit te vaardigen op het
bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere pyrotechnische artikelen gedurende de
eindejaar- en nieuwjaarsperiode, daar dit de politiediensten in staat stelde om preventief
deze voorwerpen in beslag te kunnen nemen, zodat inbreuken op artikel 165 en 166 van
de ABP konden worden voorkomen.
Bovendien heeft de burgemeester geoordeeld dat het afsteken van feestvuurwerk op
nieuwjaarsnacht in de nabije omgeving van het dierenasiel, gelegen te Slachthuislaan 3,
voor onaanvaardbare hinder en overlast zou zorgen.
Omdat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op vlak van
de openbare veiligheid en gezondheid had kunnen opleveren voor de inwoners en
bezoekers van stad Mechelen en het advies van de gemeenteraad derhalve niet kon
worden afgewacht, heeft de burgemeester op 24 december 2021 een politieverordening bij
hoogdringendheid uitgevaardigd. Deze verordening werd bekendgemaakt op de website
van de stad Mechelen op 26 december 2021.
Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 36: verwijzing naar de gemeenteraad.

Juridische grond


Artikel 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet.
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Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikelen 165 t.e.m. 167 en 217 e.v. van de gecoördineerde versie van de algemene
bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester op 24 december 2021, inzake het ontsteken en het bezit van vuurwerk,
voetzoekers en andere pyrotechnische artikelen.
Vraag 6. H. Riffi – Vuurwerk oudejaarsavond.
De vraag van de heer Riffi werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 6 in bijlage)
De heer Riffi licht zijn vraag toe.
De burgemeester antwoordt.
2. INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID. Goedkeuring protocol tussen politiezone
Mechelen-Willebroek en stad Mechelen inzake de mededeling van persoonsgegevens
in het kader van de toepassing van de wet - en regelgeving betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den
Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis


Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 26: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie







De gegevensuitwisseling tussen de dienst Bestuurlijke Handhaving (GASAM) van de stad
Mechelen en de lokale politiezone Mechelen-Willebroek is noodzakelijk in het raam van de
toepassing van de wet- en regelgeving betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
In toepassing van artikel 19 en artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is het
aangewezen om m.b.t. deze gegevensdeling een protocol op te stellen tussen Politiezone
Mechelen-Willebroek en Stad Mechelen. Dergelijk protocol moet worden afgesloten na de
respectievelijke adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming van de
meedelende en de ontvangende instantie.
Het protocol tussen de politiezone Mechelen-Willebroek en de stad Mechelen wordt ter
goedkeuring voorgelegd. (bijlage 1)
Het advies, d.d. 29 oktober 2021, van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
van Stad Mechelen op het afgesloten protocol wordt eveneens voorgelegd. (bijlage 2)
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Met de goedkeuring van bijhorend protocol bindt de stad zich tot de voorwaarden die in dit
protocol opgenomen worden. Ze kan bijgevolg strafrechtelijk vervolgd worden of
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke schade die zij aan derden
zou veroorzaken door bekendmaking/verspreiding - op welke wijze dan ook - van
informatie met schending van de inhoud van het protocol en/of de toepasselijke wettelijke
reglementering.

Juridische grond








Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data
Protection Regulation (GDPR).
Decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG.
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens (kaderwet of WVG)
- Artikel 19: Deze afdeling is van toepassing op de politiediensten in de zin van artikel 2,
2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, die als een overheid worden beschouwd.
- Artikel 20: Tenzij anders bepaald in bijzondere wetten, in uitvoering van artikel 6.2 van
de Verordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) formaliseert de
federale overheid, wanneer zij op basis van artikel 6.1.c (‘de verwerking is noodzakelijk
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke
rust’) en artikel 6.1 e (‘de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak
van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar
gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen’) van de Verordening
persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elke type
van verwerking deze doorgifte aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen
de initiële verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger
van de gegevens.
Artikel 22 van de GAS-wet van 24 juni 2013 en artikel 29 quater van de Wegverkeerswet
maken in het kader van gemeentelijke sanctionering gegevensdeling mogelijk tussen
enerzijds de bevoegde vaststellers van de Politiezone Mechelen-Willebroek en anderzijds de
bevoegde sanctionerend ambtenaren van de stad Mechelen:
- Vaststellingen van GAS 1- inbreuken: het proces-verbaal moet binnen de 2 maanden na
vaststelling worden overgezonden aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de
gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan;
- Vaststellingen van GAS 2&3 inbreuken: kopie van het proces-verbaal moet binnen de 2
maanden na vaststelling worden overgezonden aan de bevoegde sanctionerend
ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan;
- Vaststellingen van GAS 4 inbreuken: het proces-verbaal moet worden overgezonden
aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich
hebben voorgedaan;
- Vaststellingen van GAS 5 inbreuken: het proces-verbaal moet binnen de 14 dagen na
vaststelling worden overgezonden aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de
gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het advies d.d. 29 oktober 2021 van de functionaris voor
gegevensbescherming (DPO) van de stad Mechelen op het protocol afgesloten tussen de
politiezone Mechelen-Willebroek en de stad Mechelen inzake de mededeling van
persoonsgegevens.
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt het protocol goed afgesloten tussen de politiezone MechelenWillebroek en de stad Mechelen inzake de mededeling van persoonsgegevens, conform artikel
22 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
artikel 29 quater van de Wegverkeerswet.
(bijlage 2)
3. BESTUUR. Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2022 van de politieke
organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van
alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.

Motivering
Voorgeschiedenis




7 november 2014: Het college (punt 57) geeft opdracht om jaarlijks de geactualiseerde
overzichtslijst, met vermelding van alle wijzigingen, van alle extern verzelfstandigde
agentschappen van de stad, alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen en alle
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt, op te maken
en voor te leggen aan college en gemeenteraad voor kennisname.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 3: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en context









Momenteel telt de stad drie extern verzelfstandigde agentschappen in publiekrechtelijke
vorm, beter bekend als autonome gemeentebedrijven (AGB’s). Het betreft:
- AGB Sport Actief Mechelen (SAM);
- AGB Energiepunt Mechelen;
- AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).
Daarnaast telt de stad op dit moment vier extern verzelfstandigde agentschappen in
privaatrechtelijke vorm. Het gaat om:
- Vzw J@M (Kinder- en Tienerwerking Mechelen);
- Vzw Mechelen Feest;
- Vzw Brouwgebouw Lamot;
- Cvba Mechelen Morgen
Wat cvba Mechelen Morgen betreft werd in de gemeenteraad van 27 september 2016
(agendapunt 17) principieel beslist tot vrijwillige ontbinding van de cvba. Deze procedure
loopt nog en is momenteel nog niet volledig beëindigd.
De stad maakt tevens deel uit van de volgende intergemeentelijke verenigingen:
- IVERLEK
- PIDPA
- PONTES
- IGEMO
- IVAREM
- CIPAL
Verder participeert de stad in tal van verenigingen, maatschappijen en vennootschappen
met diverse juridische vormen. Een overzicht hiervan wordt voorgelegd.

Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur:
“Artikel 56 §6: Het college van burgemeester en schepenen houdt een volledig en
geactualiseerd overzicht bij van:
1° alle extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, hun statuten en hun
overeenkomsten met de gemeente;
2° alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt;
3° alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt,
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hun statuten en hun overeenkomsten met de gemeente.
Minstens eenmaal per jaar wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van dit geactualiseerd
overzicht met een toelichting over alle wijzigingen aan deze overzichtslijst die zich sinds de
vorige toelichting hebben voorgedaan.”
Argumentatie




Met toepassing van artikel 56 §6 van het Decreet Lokaal Bestuur dient de gemeenteraad in
kennis gesteld te worden van het overzicht per 1 januari 2022 van de extern
verzelfstandigde agentschappen van de stad en van de deelname van de stad aan alle
intergemeentelijke verenigingen, andere verenigingen, stichtingen en vennootschappen.
Volledigheidshalve wordt ook de samenstelling van de gemeenteraad, de raadscommissies,
het college van burgemeester en schepenen, inclusief bevoegdheden, de OCMW-raad en de
politieraad met eventuele wijzigingen, opgenomen in de jaarlijkse overzichtslijst.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de overzichtslijst per 1 januari 2022 van de politieke
organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen,
stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt.
4. BESTUUR. Voordracht nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging IVAREM.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den
Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis




28 januari 2019 – punt 9: de gemeenteraad draagt volgende drie kandidaten voor de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVAREM voor tijdens de duur van de
legislatuur 2019-2024: Koen Anciaux, Marina De Bie en Tom Kestens.
1 maart 2021 – punt 13: de gemeenteraad draagt mevrouw Rina Rabau Nkandu voor als
nieuw lid van de raad van bestuur van IVAREM, ter vervanging van de heer Tom Kestens.
Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 6: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




Mevrouw Marina De Bie geeft haar ontslag als bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging IVAREM.
Voorgesteld wordt om schepen Patrick Princen voor te dragen als haar vervanger in de raad
van bestuur van IVAREM.
De voordracht van een nieuwe kandidaat-bestuurder is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.

Juridische grond


Het Decreet Lokaal Bestuur, onder meer artikel 434, §1, 1ste lid met betrekking tot de
benoeming van bestuurders bij opdrachthoudende verenigingen.
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De statuten van IVAREM, inzonderheid de artikelen met betrekking tot de samenstelling en
de werking van de bestuursorganen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad draagt schepen Patrick Princen voor als kandidaat-lid voor de raad van
bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVAREM, ter vervanging van mevrouw Marina De
Bie.
5. BESTUUR. Voordracht nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging IGEMO.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den
Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis




28 januari 2019 – punt 8: de gemeenteraad draagt volgende kandidaten voor de raad van
bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGEMO voor tijdens de duur van de
legislatuur 2019-2024:
- mevrouw Greet Geypen, schepen
- de heer Patrick Princen, schepen
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 4: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




De heer Patrick Princen geeft zijn ontslag als bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging IGEMO.
Voorgesteld wordt om schepen Gabriella De Francesco voor te dragen als zijn vervanger in
de raad van bestuur van IGEMO.
De voordracht van een nieuwe kandidaat-bestuurder is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.

Juridische grond



Het Decreet Lokaal Bestuur, onder meer artikel 434, §1, 1ste lid met betrekking tot de
benoeming van bestuurders bij opdrachthoudende verenigingen.
De statuten van IGEMO, inzonderheid de artikelen met betrekking tot de samenstelling en
de werking van de bestuursorganen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad draagt schepen Gabriella De Francesco voor als kandidaat-lid voor de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGEMO, ter vervanging van de heer Patrick
Princen.
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6. BESTUUR. Vzw Ligo - Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen.
1)
2)

Aanduiding nieuwe afgevaardigde in de algemene vergadering.
Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissingen worden genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den
Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis




25 februari 2019: De gemeenteraad (punt 42):
- duidt mevrouw Marina De Bie aan als afgevaardigde in de algemene vergadering van de
vzw Centrum voor Basiseducatie;
- draagt mevrouw Marina De Bie voor als kandidaat-bestuurder van vzw Centrum voor
Basiseducatie.
Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 7: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie





De vzw Ligo - Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen heeft als doel de ontwikkeling en
organisatie van een ruim samenhangend geheel van educatieve activiteiten en
programma’s basiseducatie. Het aanbod is uitsluitend gericht naar laaggeschoolde
volwassenen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale besturen.
Mevrouw Marina De Bie legt haar mandaten in de bestuursorganen van Ligo vzw neer.
Voorgesteld wordt om haar te vervangen in de algemene vergadering en de raad van
bestuur door de nieuwe schepen van Onderwijs, Rina Rabau Nkandu.

Juridische grond




Het decreet van 12 juli 1990, houdende de regeling van de basiseducatie voor
laaggeschoolde volwassenen.
De statuten van de vzw Ligo - Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen.
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 §2, 4° met betrekking tot de deelname
of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad duidt schepen Rina Rabau Nkandu aan als afgevaardigde in de algemene
vergadering van de vzw Ligo - Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen, ter vervanging van
mevrouw Marina De Bie.
Artikel 2
De gemeenteraad draagt schepen Rina Rabau Nkandu voor als kandidaat-bestuurder van de
vzw Ligo - Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen, ter vervanging van mevrouw Marina
De Bie.
7. WELZIJNSVERENIGINGEN. Aktename verslag algemene vergadering Audio van
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17 december 2021.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.

Motivering
Voorgeschiedenis
 20 december 2021: mail Audio met vraag het verslag van de algemene vergadering van 17
december 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad.
 Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 15: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Op 17 december 2021 vond een algemene vergadering van Audio plaats. Het verslag wordt
afzonderlijk voorgelegd.
Juridische grond


Conform artikel 20 van de statuten (van Audio) zijn de afgevaardigden van de deelgenoten
verantwoordelijk voor kennisgeving van de verslagen van de algemene vergadering aan de
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn of het hoogste bestuursorgaan van de
publieke rechtspersoon die geen gemeente of OCMW is of het hoogste bestuursorgaan van
de private rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de algemene vergadering van
welzijnsvereniging Audio van 17 december 2021.
8. KLIMAAT. Beslissing tot ingaan op oproep 'Mission Cities' van de Europese Unie
met het oog op een klimaatneutrale stad tegen 2030.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis




Besluit gemeenteraad 27 januari 2020- agendapunt 10: Goedkeuring klimaatplan.
Besluit gemeenteraad van 29 maart 2021 – agendapunt 14: Goedkeuring toetreding tot het
vernieuwde 'Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie'.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 13: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie






Mechelen voert al meer dan een decennium een actief klimaatbeleid. Dit uit zich onder
meer in de ondertekening van de burgemeestersconvenanten, het winnen van de European
Green Leaf Award in 2020 en het lidmaatschap van de raad van bestuur van het
burgemeestersconvenant.
De Europese Unie lanceerde in november 2021 een oproep naar alle Europese steden om
een klimaatneutrale stad te worden tegen 2030 (Cities mission – infokit in bijlage). De
Europese Unie zoekt 100 steden die klimaatneutraal willen worden. De dienst Strategie &
Ontwikkeling heeft deze oproep onderzocht en de stad komt in aanmerking om in te dienen
op deze oproep. Dit werd besproken op de stuurgroep Klimaat en hier werd voorgesteld dat
de stad een kandidatuur indient tegen 31 januari 2022.
Wanneer Mechelen indient op deze oproep verbindt ze zich principieel om klimaatneutraal
te zijn tegen 2030 (inspanningsverbintenis). In deze eerste selectiefase dient hiertoe nog
geen concreet actieplan te worden opgesteld. Dit wordt na selectie opgesteld samen met

PV Gemeenteraad
24 januari 2022

15



degenen die de oproep lanceerden. Er dient wel een overzicht van de stand van zaken en
ambities van de stad aangeleverd te worden.
Voor 31 januari 2022 dient een “expression of interest” te worden aangeleverd. Deze 70
pagina’s lange vragenlijst bevraagt het klimaatbeleid vanuit verschillende invalshoeken. De
dienst Strategie & Ontwikkeling coördineert de opmaak van de antwoorden. Ze betrekt
hierbij alle relevante diensten.

Argumentatie
Het college stelt voor aan de gemeenteraad voor volgend punt goed te keuren:
“Beslissing tot ingaan op oproep 'Mission Cities' van de Europese Unie met het oog op een
klimaatneutrale stad tegen 2030” en wel omwille van de volgende redenen:
 De oproep vormt een kans om transformationeel om te gaan met klimaatneutraliteit. Het
geeft de kans voor het opschalen van de huidige aanpak.
 Mechelen heeft een rol als klimaatpionier en kan op deze manier ook andere Vlaamse en
Europese steden inspireren.
 Deelname aan de oproep geeft toegang tot Europese middelen en onderzoeksmiddelen.
 Mechelen komt als stad in aanmerking voor deze oproep.
Financiële gevolgen
Er zijn geen directe financiële gevolgen voor de stad.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om in te gaan op de oproep 'Mission Cities' van de Europese Unie met
het oog op een klimaatneutrale stad tegen 2030.
9. ECONOMIE. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van
de gunningsleidraad 2021-OO-PM-907 inzake de opdracht 'Aanstelling ontwerpteam
voor Impact Factory Mechelen'.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 27 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan
Deleus, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Zohra Hadnan) en 13 onthoudingen
(Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis





22 juli 2021: OVAM verleent de stad via een domeinvergunning tijdelijke gebruiksrechten
op het pand De Potterij.
27 september 2021 – agendapunt 14: De gemeenteraad keurt de domeinconcessie voor
het gebouw ‘De Potterij’ goed.
25 oktober 2021 – agendapunt 6: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
Sylvestra NV – ontwikkeling Impact Factory goed.
29 november 2021 – agendapunt 20: De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen volgens
de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de
selectieleidraad 2021-OO-PM-907 inzake 'Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory
Mechelen'.
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13 december 2021- agendapunt 22: Het college gaat akkoord met de offerte van Miss
Miyagi BV voor de projectcoördinatie Impact Factory.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 22: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie









Stad Mechelen en nv Sylvestra plaatsten op basis van de samenwerkingsovereenkomst
‘Ontwikkeling Impact Factory’ een occasionele gezamenlijke opdracht ‘Aanstelling
ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen’ via een mededingingsprocedure met
onderhandeling. Deze procedure bestaat uit
- de selectiefase: een algemene oproep tot deelneming op basis van een selectieleidraad.
Uit de kandidaten zullen er bij voorkeur minimaal 3 en maximaal 5 worden
geselecteerd. Indien er aldus meer dan 5 kandidaten voldoen, kan de aanbestedende
overheid doorselecteren op grond van een quotering van de voorziene kwalitatieve
selectiecriteria inzake technische en beroepsbekwaamheid.
- de gunningsfase: de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te
dienen, op basis waarvan de uiteindelijke ontwerper zal worden geselecteerd.
De goedgekeurde selectieleidraad werd gepubliceerd op 30 november 2021. Kandidaturen
werden verwacht uiterlijk 12 januari 2022. Er zijn 33 kandidaturen binnengekomen en deze
worden allemaal beoordeeld en gerangschikt. De selectie van de kanidaten zal worden
voorgelegd aan het college.
Er werd een gunningsleidraad met nr. 2021-OO-PM-907 opgesteld in samenwerking met
projectcoördinator Miss Miyagi BV, Equator Advocaten, Projecten & Monumenten en
Economie.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- 1. De kwaliteit van het concept en visievorming (middels een schetsontwerp) op het
vlak van architectuur en functionaliteit, bouwwijze en integratie van technieken
gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever (60/100);
- 2. Toegepaste visie op circulair bouwen (20/100);
- 3. Plan van aanpak (20/100).
Deze opdracht zal gegund worden aan een vast ereloonpercentage van 10% op het totale
bouwbudget.
Na goedkeuring van het uitvoeringsdossier wordt op basis van de gedetailleerde raming,
horend bij dit ontwerp, het ereloon forfaitair vastgesteld. Er wordt geen prijsherziening
toegepast op het ereloon.

Juridische grond






De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° b)
en c) mededingingsprocedure met onderhandeling.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen




De uitgave voor deze opdracht wordt in totaal geraamd op € 460.000 excl. btw of
€ 556.600 incl. btw. Hiervan neemt de stad 27% voor haar rekening, met name € 125.000
excl. btw of € 151.250 incl. btw.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De selectieleidraad stelt een vergoeding van € 5.000 in het vooruitzicht voor geselecteerde
kandidaten die een regelmatige offerte indienen, maar niet met de opdracht begunstigd
worden. Gezien er max. 5 kandidaten geselecteerd worden, betekent dit max. 4
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vergoedingen voor een totaalbedrag van € 20.000 excl. btw of € 24.200 incl. btw. De stad
neemt hiervan max. € 10.000 excl. btw of € 12.100 incl. btw voor haar rekening.
Er is voldoende budget voorzien.
In de budgetopgave wordt ook de vergoeding opgenomen van de stad aan OVAM voor de
domeinconcessie zoals deze is opgenomen in artikel 7 van de domeinconcessie.

Budgetopgave




Toelichting opgave
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Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de mededingingsprocedure met
onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de gunningsleidraad 2021-OO-PM-907
inzake de opdracht 'Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen'.
10. PREVENTIE & VEILIGHEID. Goedkeuring convenant inzake inrichting en
financiering Family Justice Center - Mechelen, afgesloten tussen het Agentschap
Justitie en Handhaving, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom-MechelenLier en stad Mechelen.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis






Op 24 februari 2017 besliste het college om een Family Justice Centre Mechelen (FJC) op te
richten.
Op 5 oktober 2018 keurt het college het plan van aanpak voor de financiering en
uitbreiding van het FJC goed en geeft de opdracht om het aanbod van het FJC op te nemen
in het regionaal welzijns- en dienstverleningsaanbod van de stad Mechelen.
Op 25 maart 2019 werd het jaarverslag (verantwoording van de subsidie) voor 2018 door
het college goedgekeurd.
Op 16 december 2019 stelde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020–2025 vast waarin
1,5 VTE casusregisseur voor het FJC wordt voorzien tot en met 2022.
Op 6 april 2020 werd het jaarverslag (verantwoording van de subsidie) voor 2019 door het
college goedgekeurd.
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Op 3 augustus 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en de
meewerkende steden doorverwezen naar de gemeenteraad en aldaar goedgekeurd op 7
september 2020 (agendapunt 22).
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 25: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie










Het Family Justice Center (FJC) Mechelen is een regionale netwerkorganisatie die de
expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld (IFG) bundelt en
vandaaruit, samen met de lokale besturen, een gespecialiseerd (welzijns)aanbod
ontwikkelt binnen het gerechtelijke arrondissement Mechelen.
Het FJC doet een breed aanbod dat in eerste instantie gericht is naar lokale professionelen
die met situaties van intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden.
De werking van het FJC is succesvol zoals blijkt uit de afgelopen jaarverslagen.
Het FJC heeft drie taken:
- De samenwerking tussen de verschillende partners op het terrein (parket, politie, hulpen dienstverlening en bestuur) coördineren en bevorderen via een intersectoraal
casusoverleg. Het FJC hanteert daarin een 3-sporen-beleid:
o Spoor 1: advies en consult voor professionals die in hun werking te maken krijgen
met (vermoedens van) intrafamiliaal geweld.
o Spoor 2: vroegdetectie en –interventie waarbij een FJC-regisseur outreachende,
aanklampende en vraaggerichte trajecten aanbiedt aan slachtoffers en/of daders.
o Spoor 3: ketenaanpak voor de hoogrisico- en multiproblemsituaties met de
bedoeling om een veilige omgeving te installeren voor slachtoffers.
- Inspelen op hiaten in het bestaande hulpverleningsaanbod door nieuwe
samenwerkingen op te zetten of door een eigen aanbod te ontwikkelen.
- De expertise rond intrafamiliaal geweld bij de samenwerkingspartners en andere lokale
stakeholders vergroten.
Door een samenwerking tussen de stad Mechelen en de meewerkende steden en
gemeenten wordt aanvullend op het basisaanbod ook een gedecentraliseerd aanbod
gedaan. Het gedecentraliseerde aanbod houdt de volgende dienstverlening in:
- het triage-overleg per politiezone;
- inzet van FJC-regisseurs op de 3 sporen: consult, trajectopvolging, ketenaanpak;
- een vaste FJC-regisseur als aanspreekpunt in de politiezone;
- bijkomend FJC-aanbod ter plaatse afhankelijk van de lokale noden;
- deelname aan de stuurgroep FJC Mechelen.
Door een samenwerking tussen de stad Mechelen, CAW Boom-Mechelen-Lier en de
Vlaamse Overheid wordt het basisaanbod ontwikkeld dat toegepast wordt in alle steden en
gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - afdeling Mechelen. De
wederzijdse engagementen worden vastgelegd in een convenant inzake inrichting en
financiering Family Justice Center - Mechelen.
Deze convenant wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Ieder lokaal bestuur geeft een jaarlijkse bijdrage op basis van het inwonersaantal, zoals
afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 7
september 2020.
Budgetopgave
Toelichting opgave

Jaar
2022

ARK

7450100

PV Gemeenteraad
24 januari 2022

Omschrijving van de opdracht
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€
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Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het convenant goed inzake inrichting en financiering Family Justice
Center - Mechelen, afgesloten tussen het Agentschap Justitie en Handhaving, Centrum
Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom-Mechelen-Lier en stad Mechelen.
(bijlage 10)
11. SOCIAAL BELEID. Goedkeuring ‘Huishoudelijk Reglement Woonwagenterreinen
Mechelen’, met ingang van 1 februari 2022.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wort genomen met 39 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank
Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne
Blavier, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid
Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Elisabet Okmen, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan) en 1 onthouding (Dirk Tuypens)

Motivering
Voorgeschiedenis




Besluit gemeenteraad 30 maart 2010 – agendapunt 34: Goedkeuring Huishoudelijk
Reglement woonwagenterrein De Schans.
Besluit gemeenteraad 24 november 2015 – agendapunt 42: Goedkeuring kosteloze
overdracht door de vereniging Bond Zonder Naam aan de Stad Mechelen van het
woonwagenterrein gelegen Galgestraat 58 Mechelen.
Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 35: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie






Om de woonwagenterreinen van de stad Mechelen goed te beheren was er nood aan een
eenduidig huishoudelijk reglement. Door de ervaring op de woonwagenterreinen en de
gesprekken met bewoners werd vastgesteld dat het bestaande rement onduidelijk is, regels
verkeerd geïnterpreteerd worden en er een te vage omschrijvingen van regels voor
handhaving zijn. Met de renovatiewerken van de Schans in het vooruitzicht, is het een
ideaal moment om een grondige update van het huishoudelijk reglement door te voeren.
De aanpassingen van het reglement dienen mee te evolueren met de digitalisering en
ambities van stad Mechelen en met de maatschappelijke situatie van de bewoners.
Om een eenduidig kader te voorzien voor alle woonwagenterreinen werd één reglement
opgemaakt door de verschillende betrokken afdelingen (Sociaal Beleid,
Uitvoeringsdiensten, Projecten & Monumenten, Preventie & Veiligheid, Milieu, Politie,
Wonen, Juridische Zaken, Financiële dienst, Jeugddienst). Het reglement zal de
verstandhouding tussen bewoners (onderling) en stadsdiensten verbeteren. Iedere actor
heeft duidelijke verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen.
Het vernieuwde reglement werd opgemaakt in afstemming met verschillende
centrumsteden.
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen (zoals geordend in het nieuwe
huishoudelijke reglement):
-

1. Verklaring van enkele begrippen:
Bij de vernieuwing werd een inhoudstafel toegevoegd. De inhoudstafel geeft een
overzicht van alle hoofdstukken en paragrafen van het reglement waarbij de
bladzijdenummers vermeld staan. Het stelt iedereen in staat om het hoofdstuk en de
paragraaf terug te vinden dat van toepassing is voor hen. Het reglement start met een
verklaring van enkele begrippen. Hierin worden de belangrijkste woorden verklaard die
men terugvindt in het reglement.

-

2. Toepassingsgebied:
Het huurcontract van Bond Zonder Naam en het huishoudelijk reglement van ‘De
Schans’ worden vervangen door het nieuw huishoudelijk reglement en is van toepassing
op het woonwagenterrein van De Schans en het woonwagenterrein van Onze-LieveVrouw van Fatimastraat (tot voor kort Galgestraat).

-

3. Wat is de procedure om een standplaats te krijgen?
In het oude reglement moet ieder persoon of gezin die een plaats wenste in te nemen
op het terrein een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en
schepenen van de stad via de bevoegde ambtenaar.
Daartoe werd een model van aanvraag ingevuld. Elke geldige aanvraag werd
chronologisch ingeschreven op de wachtlijst “kandidaat standplaatshouder”. Enkel
aanvragen die voldeden aan de voorwaarden, vermeld onder artikel 3.1, werden op de
wachtlijst opgenomen. Het oude reglement en de overeenkomst zijn niet meer
aangepast aan de geëvolueerde werking van de stad. We merken op dat door de jaren
heen ook de gezinnen zijn veranderd (analfabetisme verbeterde bijvoorbeeld op het
terrein). De kansarmoede van woonwagenbewoners vermindert waardoor ze actiever
kunnen deelnemen aan de veranderende maatschappij.
Het grote nadeel van een wachtlijst was dat de kandidaten jaren op de wachtlijst
stonden en dat de bevoegde ambtenaar om de twee jaar een update diende te maken
van de lijst. Alle kandidaten werden telefonisch gecontacteerd met de vraag of ze hun
kandidatuur voor de wachtlijst wilden behouden. Dit schepte valse verwachtingen en
zorgde voor frustratie bij bewoners en kandidaten.
In het nieuwe huishoudelijk reglement wordt er gewerkt met een kandidatenlijst.
Wanneer er een standplaats vrijkomt, kan iedereen die voldoet aan de criteria van
woonwagenbewoner zich inschrijven op een kandidatenlijst. Het kandidatenformulier
wordt op de website van stad Mechelen geplaats en kandidaten kunnen gedurende een
welbepaalde periode inschrijven. Na afsluiting zal een selectie plaatsvinden door de
woonwagencommissie op basis van enkele criteria. Geselecteerde kandidaten worden
uitgenodigd op gesprek. Daarna wordt er een gemotiveerd verslag overgemaakt aan
het college van burgemeester en schepenen en wijst het college de kandidaat toe. De
kandidaat wordt per brief op de hoogte gebracht en dient de nodige documenten te
bezorgen aan de woonwagencommissie. Eens de selectieprocedure afgerond is, vervalt
de kandidatenlijst. We verwachten een actievere houding en engagement van
woonwagenbewoners die een plaats op de terreinen willen innemen. De levenssituatie
van bewoners is voortdurend in evolutie, waardoor het blijven werken met een
wachtlijst (voor beperkte plaatsen) niet werkt.

-

4. Welke regels moet de standplaatshouder naleven?
4.1 Onderhoud, herstellingen of veranderingen aan de standplaats: de verschillende
onderdelen worden beter omschreven. Hierdoor worden bewoners beter geïnformeerd
over hun rechten en plichten als huurder. Bij het niet naleven van de regels weten ze
precies welke procedure er wordt gevolgd. Bij discussie kunnen stadsdiensten verwijzen
naar het huishoudelijk reglement (vb. bouwovertredingen van een woonwagen).
4.5 Water, gas en elektriciteit: een nieuwe regelgeving is ingevoerd. Vroeger gebeurde
er weinig of geen toezicht. Bewoners deden zelf ingrepen aan de verwarmingsketel. De
verwarmingsketel is enkel voorzien voor de verwarming en douche van de sanitaire unit
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(niet voorzien om een extra aansluiting te maken voor de vloerverwarming van een
woonwagen).
Voor een beter toezicht op het juiste gebruik van de verwarmingsinstallaties wordt er
gekozen om het beheer van het tweejaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie
door de stad te voorzien. Het verplicht tweejaarlijks onderhoud zal verrekend worden in
de huurprijs. Het voordeel hiervan is dat er op regelmatige basis controle is op de
sanitaire units en er vaststellingen kunnen gebeuren op onrechtmatig gebruik van de
installatie.
4.14 Schade aan het openbaar domein en de standplaats: In het huishoudelijk
reglement wordt beschreven wie voor welk aspect van schade aan het openbaar domein
of de standplaats verantwoordelijk is. Hiervoor worden de regels overgenomen van de
huurwetgeving. De stad is verantwoordelijk voor het herstellen van schade door
slijtage. De huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die hij zelf aanricht
of het gevolg is van wanbeheer (vb. lek binnen de sanitaire unit veroorzaakt door slecht
onderhoud van de dakgoot).
-

5. Betalingen
5.1 Waarborg en standplaatsvergoeding: in deze paragraaf wordt beschreven hoe een
bewoner de waarborg en de standplaatsvergoeding dient te betalen. Omdat er in het
verleden veel misverstanden waren over betalingen van de standplaats werd deze
ingevoegd. De financiële dienst regelt en controleert de betaling van de standplaats.
Indien er financiële problemen zijn, kunnen de woonwagenbewoners contact opnemen
en een afbetalingsplan regelen. Bij de betaling is het belangrijk dat bewoners de
structurele mededeling gebruiken zodat de betaling gemakkelijk kan teruggevonden
worden.
In paragraaf 5.2 wordt de onroerende voorheffing verduidelijkt. De stad betaalt de
onroerende voorheffing op de standplaats en de bewoner betaalt de onroerende
voorheffing van de woonwagen.

-

6. Overtredingen en sancties:
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vaststellingen op het openbaar
domein en de vaststellingen op de standplaats. Paragraaf 6.3 omschrijft de procedure
bij wanbetaling of overtreding van de regels. Dit werd in het oude reglement nooit
omschreven waardoor er discussie ontstond. In paragraaf 6.4 werd de Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS) en de besluiten van de burgemeester toegevoegd
(bewoners waren niet op de hoogte van de sancties die van toepassing zijn bij
overtredingen die ze begaan).

-

7. Einde van de toewijzing van de standplaats:
In het huishoudelijk reglement wordt er aan bewoners gevraagd om hun vragen en
documenten via het daartoe aangemaakt emailadres te sturen, dit omdat de vragen
altijd in de woonwagencommissie worden behandeld en dat de mededeling van
negatieve beslissingen geen invloed mag hebben op de vertrouwensband tussen
aanspreekpunt en bewoners. Het emailadres dat gebruikt wordt is: wwc@mechelen.be.
Dit geldt onder meer voor het opzeggen van de standplaats door een bewoner. Bij
beëindiging van de standplaats wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de stad
die de toewijzing beëindigt en de stad die de toewijzing intrekt. In paragraaf 7.4 staat
de procedure van einde toewijzing volledig uitgeschreven.

Juridische grond


Artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad heeft volheid van bevoegdheid.

Financiële gevolgen
Geen

Besluit:
Artikel 1
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De gemeenteraad beslist tot opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2010 –
agendapunt 34 houdende de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van
woonwagenterrein De Schans.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het ‘Huishoudelijk Reglement Woonwagenterreinen Mechelen’ goed,
met ingang van 1 februari 2022.
(bijlage 11)
12. SOCIAAL BELEID. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare
procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen
van het bestek 2021-OO-P&M-851 inzake de opdracht 'Woonwagenpark de Schans
Mechelen – stabiliteitswerken keerwand'.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank
Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys,
Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Ingrid
Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan) en 6 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens, Yves Selleslagh)

Motivering
Voorgeschiedenis




•

Collegebeslissing 12 juli 2021 – agendapunt 12:
- Het college gaat akkoord met het voorgestelde plan van aanpak, de kostenraming en de
indicatieve timing inzake de renovatiewerken op woonwagenterrein De Schans.
- Het college gaat akkoord met de uitvoering van de werken via goedgekeurde
raamcontracten Ramast Bouw NV, Industrieweg 17 te 3190 Boortmeerbeek:
o “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken
aan de gebouwen van de groep Mechelen voor een periode van 4 jaar” (bestek met
nr. 2019-OO-UITV-545).
o “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken
aan de daken van de gebouwen van de groep Mechelen voor een periode van 4
jaar” (bestek met nr. 2019-OO-UITV-522).
Aanvraagdossier voor subsidie voor renovatie van een woonwagenterrein bij het
Agentschap Wonen – Vlaanderen:
- 16/07/2021: dossier ingediend
- 19/07/2021: dossier volledig verklaard
- 18/10/2021: overleg Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) n.a.v. technische
nazicht
- 20/10/2021: bijkomende documenten worden ingediend
- 02/12/2021: gunstig advies verleend door VMSW, mits opmerkingen
- 07/12/2021: subsidieaanvraag goedgekeurd door Inspectie van Financiën
- 22/12/2021: principiële toekenning bij Ministerieel Besluit, voor de subsidie ter
renovatie van een woonwagenterrein, ter waarde van 1.051.787,15 euro incl. 21% btw
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 27: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie


Het residentieel woonwagenterrein De Schans is gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat 435
te Mechelen. Het terrein is privé-eigendom van de stad Mechelen. Er worden 20
standplaatsen ter beschikking gesteld, die allemaal zijn ingenomen.
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De infrastructuur vertoont al geruime tijd gebreken en dient aangepakt te worden. De
problemen situeren zich voornamelijk op volgende 2 plaatsen:
- De dienstgebouwen met sanitair en technische berging zijn verouderd en in slechte
staat.
- Er worden verzakkingen van het terrein gemeld aan de perceelsgrens, langsheen de
greppel op het domein van de Kolveniersgilde. Tevens bestaat er een probleem van
sluikstorten in deze greppel.
De aanpak werd voorgesteld in het college van 12 juli 2021.
Het huidig beschikbare uitgavebudget bestaat uit een eigen aandeel (40.411,34 euro) en
een aandeel subsidie (1.051.787,15 euro). Beide bedragen zijn incl. btw en erelonen.

Plan van aanpak
 Het project wordt opgedeeld in 2 percelen, die onafhankelijk uitgevoerd kunnen worden.
Enerzijds gebeurt de renovatie van de dienstgebouwen via bovenvermelde twee
raamcontracten. Anderzijds wordt de keerwand met nieuw hekwerk aan de zijde van de
Kolveniersgilde via openbare aanbesteding met één gunningscriterium prijs toegewezen.
Raming:
- Perceel 1 ‘renovatie dienstgebouwen’: 831.304,77 euro incl. btw en erelonen.
- Perceel 2 ‘stabiliteitswerken keerwand’: maximale prijs van 260.893,72 euro incl. btw
en erelonen, om de subsidie te maximaliseren.
Beide percelen worden gesubsidieerd.
 Perceel 1 kan toegewezen worden aan Ramast, als opdrachtnemer van zowel de
“Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan de
gebouwen van de groep Mechelen voor een periode van 4 jaar” (bestek met nr. 2019-OOUITV-545), als de “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en
vernieuwingswerken aan de daken van de gebouwen van de groep Mechelen voor een
periode van 4 jaar” (bestek met nr. 2019-OO-UITV-522).
 Voor Perceel 2 werd een bestek met technische bepalingen met nr. 2021-OO-P&M-851
opgesteld door de afdeling Projecten & Monumenten, in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten. Hierin werden volgende diensten en werken opgenomen:
- Stabiliteitsstudie verzakkingsproblematiek, na inventarisatie schadepatronen ter
plaatse;
- Leveren en plaatsen keerwand uit betonnen L-elementen.
 Voor de subsidiërende overheid is het geen probleem dat de werken in 2 fasen worden
uitgevoerd. Wel geldt dat een 1ste schijf pas betaald kan worden na ondertekening van het
Ministerieel Besluit, die de totale subsidie vastlegt na gunning van zowel perceel 1 als 2. De
stad kan beslissen om de werken (van perceel 1) te laten starten vóór dat de minister zijn
beslissing neemt, dit houdt bijgevolg een extra voorfinanciering in.
Fasering
Volgende planning wordt indicatief meegegeven:
 Principiële toekenning subsidie
 Gunningsprocedure werken, percelen 1 en 2
 Beoordeling offertes door Wonen Vlaanderen ifv subsidie
 Definitieve vastlegging subsidie door Wonen Vlaanderen
 Start der werken perceel 1
 Start der werken perceel 2








dec. 2021
jan. – feb. 2022
maart 2022
maart 2022
april – mei 2022
mei – juni 2022

Juridische grond



Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de
inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners, van
kracht sinds 1 januari 2016.
Het ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de
subsidies, vermeld in artikel 3, § 4, artikel 4, 8, eerste lid, artikel 9, § 1, eerste en achtste
lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de
subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen
voor woonwagenbewoners.
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 (openbare
procedure).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Budgetopgave project, alle bedragen incl. btw en erelonen:
Jaar

ARK

MJP

2022

2210107

MJP002804

2022

1500000

MJP005385

Toelichting
opgave
Woonwagenpark
De Schans:
renovatie
Woonwagenpark
De Schans:
renovatie

Huidig
Transactiekr
ediet

Huidig beschikbaar krediet
vóór deze opdracht

Aangevraagd
krediet

1.185.930,00

1.185.930,00

1.092.198,49

1.120.846,97

1.120.846,97

1.051.787,15

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure met prijs als
enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-P&M-851
inzake de opdracht ‘Woonwagenpark de Schans Mechelen – stabiliteitswerken keerwand’.
13. SOCIAAL BELEID. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst
met Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt vrijwilligerswerk vzw.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 30 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan
Deleus, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El
Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur
Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan) en 10 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid
Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis




Gemeenteraad 14 december 2020 – agendapunt 26: Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Sociaal Centrum-lokaal steunpunt
vrijwilligerswerk vzw i.k.v. van het subsidiereglement ‘Samen tegen armoede’ - betreft het
jaar 2021 en 2022.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 29: verwijzing naar de gemeenteraad.
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Feiten en argumentatie






Op 13 september 2021 werd de stad op de hoogte gesteld van de vereffening van de vzw
Sociaal Centrum - lokaal steunpunt vrijwilligerswerk. De vereffening is voorzien op 1 april
2022.
In onderlinge overeenkomst wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst ontbonden
en worden er via een addendum nieuwe afspraken gemaakt voor het jaar 2022.
De stad is intussentijd in onderhandeling, samen met Ecoso en Monumento (beheerder
Keerdok-site), om een lokale voedselhub te ontwikkelen vanuit het project Foodsavers,
zodat de stad kan blijven voldoen aan de nood rond betaalbaar voedsel.
De vrijwilligers vanuit het sociaal centrum vzw zullen hier mee in opgenomen worden vanaf
15 maart 2022 en hun expertise wordt mede ingezet in de ontwikkeling van een nieuw
verhaal.
De samenwerkingsovereenkomst rond de nieuwe voedselhub zal binnen afzienbare tijd aan
voor goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen


Toelichting opgave



Omschrijving van de opdracht






Jaa
r



ARK





MJP





202
2



649020
0



MJP00526
2

Omschrijving
MJP

Subsidieregleme
nt Samen tegen
Armoede – deel:
Toelage aan
sociaal centrum
vzw



Huidig
transac
tiekrediet

441.53
3



Huidig
beschi
kbaar
krediet
vóór
deze
opdrac
ht




45.000




Aangevraag
d krediet







9.375

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vereffening van Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt
vrijwilligerswerk vzw vanaf 1 april 2022.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het addendum goed bij de samenwerkingsovereenkomst met de vzw
Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt vrijwilligerswerk, waarbij in onderlinge overeenkomst
wordt beslist om de toelage van 9.375 euro voor januari 2022 t.e.m. 15 maart 2022 uit te
betalen aan de vzw Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt vrijwilligerswerk.
(bijlage 13)
14. RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring addendum aan Brownfieldconvenant
met betrekking tot het Brownfieldproject nr. 17 'Mechelen Verbeemensite'.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 26 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
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Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Thijs Verbeurgt) en 14 onthoudingen (Frank
Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Hamid Riffi, Jan Verbergt,
Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves
Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
28.02.2012
23.05.2017 –
agendapunt 42
13.12.2018
25.03.2019 –
agendapunt 43

De Brownfieldconvenant voor de site Verbeemen werd door de
gemeenteraad goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) ‘Verbeemen’
definitief vast.
De bestendige Deputatie keurt de wijziging van het tracé van buurtweg nr.
16 (deel Oude Sint-Gommarusstraat) goed.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

30.05.2021

Het college keurt de aanleg van het openbaar domein voor het openbaar
park en de verkavelingsvergunning goed.
Het college keurt de Omgevingsvergunning bermgebouw goed.

21.09.2021

Brownfieldstuurgroep.

10.01.2022

Agendapunt 18 – Collegebesluit ter verwijzing naar de gemeenteraad.

04.05.2020

Feiten en argumentatie







De Brownfieldconvenant voor de site Verbeemen is op 28 februari 2012 door de
gemeenteraad goedgekeurd. Bij deze convenant zijn de betrokken partijen: als actoren
N.V. Santerra en Stad Mechelen, als regisseurs Stad Mechelen + OVAM + Departement
Ruimtelijke Ordening + Agentschap Ondernemen. De actoren zijn de partijen die effectieve
acties en initiatieven moeten nemen: Santerra voor de ontwikkeling van de site en Stad
Mechelen voor de opmaak van een RUP. De regisseurs zijn openbare overheden die naar
best vermogen, een algemene en faciliterende rol moeten spelen bij de uitvoering van het
brownfieldproject en bij het ondersteunen, begeleiden en aansturen.
Artikel 6.8 van het brownfieldconvenant bepaalt: “Stad Mechelen zal het voor het
brownfieldproject nodige nieuwe gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (met o.a. een
parkzone in) waarvoor zij bevoegd is als prioritair beschouwen en de daartoe geëigende
procedure aanvatten binnen een termijn van 5 jaar na afsluiting van dit convenant, waarbij
evenwel verduidelijkt wordt dat dit niet voor eind 2012 zal gebeuren. Stad Mechelen zal
vanaf dat ogenblik regelmatig communiceren aan de partijen over de stand van zaken en
de voortgang in het dossier.
Op 25 maart 2019 keurt de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Mechelen en Santerra NV goed. Daarin worden afspraken vastgelegd over wederzijdse
plichten en rechten, de realisatie van het park en de eigendomsoverdrachten.
In de stuurgroepvergadering van 21 september 2021 werd de aanpassing van de
Brownfieldconvenant besproken. Er worden volgende aanpassingen voorgesteld:
- De verlenging van het brownfieldconvenant met 5 jaar, m.n. van 9 mei 2022 tot en met
9 mei 2027.
- Aanpassing van artikel 17 met toetreding van Loyd als bouwmaatschappij en
Gommaruspark bv in oprichting, als grondvennootschap.
- Uitbreiding contour met de wegzate van de Oude Sint-Gommarusstraat.
Voorstel addendum Brownfieldconvenant met bijlage plan contouruitbreiding.

Fasering
Januari 2021
Voorjaar 2021
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Addendum browfieldconvenant wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering
voor goedkeuring.
Start bouw- en saneringswerken.

27
Eind 2024

Einde bouwwerken.

Juridische grond
Het Decreet betreffende de brownfieldconvenanten (30 maart 2007). Dit Decreet trad op 19
juni 2007 in werking. Met dit Decreet wordt een kader gecreëerd voor het afsluiten van
brownfieldconvenanten tussen de Vlaamse Regering en de actoren en regisseurs bij een
brownfieldproject.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het addendum goed aan de Brownfieldconvenant met betrekking tot
het Brownfieldproject nr. 17 ‘Mechelen Verbeemensite’.
(bijlage 14)
Artikel 2
De gemeenteraad verleent machtiging aan de burgemeester wd. en de algemeen directeur tot
ondertekening van dit addendum namens de Stad Mechelen.
15. STADSONTWIKKELING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en stad Mechelen voor het uitvoeren van werken in het kader van de
tijdelijke herinrichting Vesten (R12).
Samen behandeld met het actualiteitsdebat in het begin van de vergadering.
16. STADSONTWIKKELING. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure voor aanneming van werken aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek 'Tijdelijke Herinrichting Vesten (R12) te Mechelen'.
Samen behandeld met het actualiteitsdebat in het begin van de vergadering.
17. OPENBAAR DOMEIN. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), stad Mechelen, Pidpa en
Woonpunt Mechelen inzake de aanleg van wegen, riolerings- en omgevingswerken
in de wijk Ploegstraat-Eggestraat.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank
Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys,
Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Ingrid
Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan) en 6 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens, Yves Selleslagh)

Motivering
Voorgeschiedenis



College 18/10/2021 - punt 30: Goedkeuring voorontwerp openbaar domein PloegstraatEggestraat.
Collegebeslissing 20 december 2021– agendapunt 26: verwijzing naar de gemeenteraad.
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Feiten en context









Het projectgebied is gelegen rondom de Ploegstraat en Eggestraat, tussen
Hombeeksesteenweg en Geerdegem-Schonenberg. Naast de heraanleg van boven-en
onderbouw van de Ploegstraat, wordt binnen dit project ook de Eggestraat tussen
Hombeeksesteenweg en Geerdegem-Schonenberg mee opgenomen.
De vernieuwing van de woningen in de Ploegstraat-Eggestraat, maakt deel uit van de
grootschalige renovatie die Woonpunt Mechelen (WPM) momenteel doorvoert in zijn
patrimonium.
Voor de woonwijk Ploegstraat-Eggestraat wenst WPM uit te gaan van
vervangbouw/nieuwbouw. Binnen het project worden in totaliteit 44 sociale woonunits
opgericht, waaronder 8 eengezinswoningen en 36 appartementen. Dit is een toename van
12 wooneenheden.
Het woonproject is gelegen binnen het BPA Procter & Gamble, waarbij de footprint van de
gebouwen dient aangehouden te worden binnen nieuwe ontwikkelingen.
Het project omvat zowel de vervangbouw van de gebouwen als een integrale heraanleg
van de publieke ruimte rondom de gebouwen (inclusief de Eggestraat).
Om in te spelen op de werken die sowieso nog dienen te gebeuren in de nabije omgeving
m.b.t. infrastructuur, werd beslist de opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW) hiervoor uit te breiden.
Het projectgebied werd uitgebreid met de rest van de Eggestraat tot aan de
Hombeeksesteenweg. Dit valt 100% ten laste van de stad (waarvan riolering op te nemen
door PIDPA).

Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 - artikel 40: de gemeenteraad regelt alles wat
van gemeentelijk belang is.
Ministerieel besluit van 9 december 2008 houdende uitvoering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de
vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de
planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van
verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten (en latere wijzigingen).
Besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de
planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten.

Argumentatie









In het algemeen belang dienen deze werken samengevoegd te worden.
Een samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) –
stad Mechelen – Woonpunt Mechelen en Pidpa dient afgesloten te worden.
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zal optreden als opdrachtgevend bestuur.
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zal een ontwerper, een
veiligheidscoördinator en een bodemsaneringsdeskundige aanstellen.
De Stad is verantwoordelijk voor de werken te haren laste.
Een afzonderlijke meetstaat wordt opgesteld en afzonderlijke vorderingsstaten worden
opgemaakt.
Het stadsaandeel is rechtstreeks aan de aannemer te betalen.
Voor het gedeelte ten laste van de stad dient een ereloon betaald te worden.

Advies
 Staf Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen.
Aangezien het slechts een verschuiving betreft van kredieten (en geen bijkomende
kredietvraag) kan de gemeenteraad het goedkeuren onder voorwaarde van de opname
van de interne kredietverschuiving in de aanpassing meerjarenplan nr. 6 zoals vermeld in
de financiële gevolgen.
Financiële gevolgen


Het project omvat volledig subsidieerbare werken, deels subsidieerbare werken (hierbij
bedraagt de verhouding VMSW 60% en stad 40%) en niet subsidieerbare werken (stad
100%).
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De opsplitsing van de raming in het kader van de samenwerking/aandeel met PIDPA dient
nog opgemaakt te worden.
De gedetailleerde raming en verhouding in de kostprijs worden vastgelegd op de plenaire
vergadering, na goedkeuring van het ontwerp.

Budgetopgave
Jaar

ARK

MJP

Toelichting opgave

Huidig
Transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

2024

2240007

MJP008355

Heraanleg openbaar
domein PloegstraatEggestraat

0,00

0,00

200.000,00

Aanpassing meerjarenplan
Budgetsleutel

AC

MJP

Toelichting AMJP

2024/2240007/30/0200/01

AC00013

MJP002546

2024/2240007/30/0200/01

AC000013

MJP008355

Pakket slijtlagen
Heraanleg
openbaar domein:
PloegstraatEggestraat

Wijziging
AMJP
-200.000,00
+200.000,00

Beschikbaar
na
Verwijzing
vastlegging
200.000,00
AMJP6
200.000,00

AMJP6

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), stad Mechelen, Pidpa en Woonpunt Mechelen
inzake de aanleg van wegen, riolerings- en omgevingswerken in de wijk PloegstraatEggestraat.
(bijlage 17)
18. GROENBEHEER. Beslissing tot aankoop voor algemeen nut van een perceel bos
gelegen Werfheide te Mechelen-Muizen, afdeling 9, sectie D, nr 16 - groot 5.593m².
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis







29 juni 2020 – agendapunt 47: de gemeenteraad keurt de ambitienota Beschermd
Natuurpark Rivierenland goed.
2 augustus 2021: scopingsnota RUP Ragheno.
18 oktober 2021: goedkeuring masterplan Ragheno.
24 november 2021: schrijven van Dhr. Dirk Gysemans aan dienst Natuur en
Groenontwikkeling waarbij een perceel in bosgebied wordt aangeboden.
3 december 2021: ontvangst schattingsverslag Buro Van Eyken.
Collegebeslissing 20 december 2021– agendapunt 56: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie


Het aangeboden perceel:
- gelegen aan de Werfheide te Muizen: Mechelen-Muizen, afd. 9, sectie D, nr 16 (capakey
12409D0016/00C000);
- bestemming volgens gewestplan bufferzone;
- oppervlakte volgens kadaster: 5593m²;
- biologisch waardevolle zone en grenzend aan biologisch zeer waardevolle zone in het
noordoosten;
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-

sluit aan op percelen reeds in eigendom van de stad in het noordoosten;
grenst aan de plancontour van het RUP Ragheno;
volledige oppervlakte bebost.

Situering perceel

Biologische waardering

Plancontour RUP Ragheno

Eigendom stad Mechelen





De ambitienota van Beschermd Natuurpark Rivierenland ambieert 300ha bijkomend
natuurgebied in de periode 2019-2024. Daarnaast stelt de ambitienota onder andere als
doel:
- het beschermen, versterken, verbinden, uitbreiden en beheren van de bestaande
waardevolle en robuuste natuur;
- een gezonde leefomgeving met plaats voor stilte, beweging, avontuur en ontspanning.
De aankoop voor algemeen belang van het perceel kadert binnen deze ambities en
doelstellingen. De bestaande natuur wordt beschermd. Het perceel zal deel uitmaken van
een robuust groencomplex en de biologische waarde kan door een goed beheer versterkt
worden.
Daarnaast biedt het perceel als deel van een groot stuk natuur een gezonde leefomgeving
voor de huidige buurtbewoners en de toekomstige bewoners van Ragheno.
De Hanswijkbeek stroomt door het perceel. Het perceel sluit hiermee aan op de plannen
van de stad en de provincie om de beek open te leggen en een wandelpad te creëren langs
de beek.
In de scopingsnota RUP Ragheno wordt Park Ragheno voorgesteld. Het aangeboden perceel
(rood) grenst aan het toekomstige park Ragheno. De aankoop van het perceel is een
belangrijke verwerving voor het creëren van een grote groene long.
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Het schattingsverslag van 3 december 2021 van landmeter-expert Van Eyken wordt
voorgelegd. De landmeter schat de waarde van het perceel op € 16.780.
De eigenaars zijn bereid het perceel te verkopen aan de stad voor € 17.000.
Bij aankoop voor algemeen nut zijn er geen registratiekosten en is het ereloon van de
notaris gehalveerd.

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 door de daden van beschikking over
onroerende goederen (o.a. verkoop van een onroerend goed)
Artikel 293 van het Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 (Belgische Staatsblad dd
15.02.2018) : onroerende goederen van de gemeente kunnen omwille van redenen van
algemeen belang, mits motivering, minnelijk worden verkocht.

Advies


Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.

Financiële gevolgen
Jaar

ARK

MJP

2022

2200 MJP0026
000
86

Toelichting opgave

Huidig
Transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

Parken, tuinen en
Nationaal park:
strategische aankopen
en aanleg

400.000

400.000

20.000

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de onderhandse aankoop goed van een perceel bos gelegen te
Mechelen-Muizen, afd. 9, sectie D, nr 16 - groot 5593m² - voor algemeen nut aan de
vraagprijs van 17.000,00 euro, exlusief ereloon van de instrumenterende notaris.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent volmacht aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen
directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de authentieke akte van aankoop te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

19. GEBOUWEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase
kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en
bepalingen van de selectieleidraad, bestek en ereloonovereenkomst inzake de
opdracht met nr. 2021-OO-P&M-854 'Ontwerpopdracht herbestemming Heilig Hart
kerk en pastorie Mechelen'.
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Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 31 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank
Creyelman, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo,
Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije,
Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt) en 9 onthoudingen (Marc
Hendrickx, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Yves Selleslagh, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis







Erfpachtcontract voor de Heilig Hart kerk (College 31/05/2021 - punt 9).
Herbestemming naar socio-culturele hub en basisrenovatie, opstart herbestemmingstraject
(College 31/05/2021 - punt 29).
Collegebeslissing 21 juni 2021 – agendapunt 10: Het college gaat akkoord om het
projectdossier ‘Heihoek’ in te dienen.
Vlaamse regering 17/12/2021: toewijzing subsidie aan project “H.Art Heihoek”, dat werd
ingediend naar aanleiding van de oproep ‘Veerkrachtige steden na Corona’ binnen het
relanceplan Vlaamse veerkracht van de Vlaamse Regering. Er werd een projectsubsidie ter
waarde van 2.400.000 euro toegewezen. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de Heilig
Hart kerk en pastorie.
Collegebeslissing 10 januari 2022 - agendapunt 31: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie













Het project H.Art van de Heihoek heeft als spil de renovatie van de site Heilig Hart en de
herbestemming van de kerk tot socio-cultureel centrum en semipublieke ruimte. Volgende
elementen werden opgenomen in de subsidieaanvraag:
- Vergroening, ontharding en optimalisatie van de doorwaadbaarheid van de wijk zodat
ze, voor zachte mobiliteit, een groene toegangspoort wordt tot de Dijle en het historisch
centrum.
- Collectieve ruimte als sleutel tot sociale cohesie en democratisering van cultuur.
In het kader van de opdracht “Ontwerpopdracht herbestemming Heilig Hart kerk en
pastorie Mechelen” werd een selectieleidraad, een bestek en een ereloonovereenkomst met
nr. 2021-OO-P&M-854 opgesteld door Projecten & Monumenten, in samenwerking met de
dienst Overheidsopdrachten.
De opdracht bestaat uit een herbestemming en een restauratie exterieur van de kerk. In de
subsidieaanvraag wordt ook de pastorie betrokken. Deze is in handen van de stad. De
pastorie met tuin, naast de kerk, vormt een absolute meerwaarde in het projectvoorstel. Er
wordt dan ook voorgesteld de pastorie niet te verkopen.
De projectsubsidie van 2.400.000 euro moet nog verdeeld worden onder de verschillende
deelprojecten. Er wordt ingeschat dat +/- 2.000.000 euro naar de kerk met pastorie zal
gaan. Het precieze projectbudget wordt vastgelegd alvorens het bestek wordt uitgestuurd
naar de kandidaten in de tweede fase van de gunningsprocedure.
De uitgave voor deze ontwerpopdracht wordt geraamd op 160.000,00 - 200.000,00 euro
excl. btw, afhankelijk van het bedrag dat binnen de subsidie wordt toegewezen aan de
Heilig Hart kerk en pastorie.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking niet.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling (2 fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot
offerte).
In de 1ste fase kandidaatstelling worden volgende selectiecriteria voorgesteld:
1 Kwalificatie ingezette menselijke middelen (diploma’s, studiecertificaten
40
en relevante beroepservaring), ondernemingskader en onderaanneming
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2 Relevante referenties

60

-



Met toepassing van artikel 79 van de Wet Overheidsopdrachten zal de aanbestedende
overheid het aantal kandidaten beperken. De aanbestedende overheid zal minimum 3,
voor zover 3 kandidaten voorhanden die geselecteerd kunnen worden, en maximaal 4
kandidaten uitnodigen om een offerte in te dienen.
- Om geselecteerd te worden dienen de kandidaten minstens:
o een score van meer dan 30 op 60 voor de gevraagde referenties te behalen
o een globale score van meer dan 50 op 100 te behalen.
In de 2de fase uitnodiging tot offerte worden volgende gunningscriteria voorgesteld:
1
Conceptnota: visie omtrent project, inclusief grafische vertaling
60
(schetsen of dergelijke)
2

Conceptnota: visie integratie duurzaamheid en circulariteit

3

Visie aanpak inzake integrale toegankelijkheid

4

Visie omtrent opvolging budget, fasering en (gefaseerde)
uitvoeringstermijn

15
5
20

-



Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat
er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de
economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid,
heeft ingediend.
De opdracht wordt aanzien als een opdracht tegen een vastgelegd ereloonpercentage. Er
wordt geen prijsherziening toegepast op het ereloon.

Juridische grond






De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c)
(voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Er is op dit moment voldoende budget voor de volledige ontwerpopdracht “Herbestemming
Heilig Hartkerk en pastorie Mechelen” (raming erelonen 160.000,00 - 200.000,00 euro excl.
btw of 193.600,00 - 242.000,00 euro incl. 21% btw).
Budgetopgave



Toelichting opgave




Omschrijving van de opdracht






Jaa
r
2022





ARK
221010
7
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MJP
MJP00842
9




Omschrijving
MJP
Herbestemmin
g Heilig Hart
kerk en





Huidig
transacti
e-krediet
365.000,0
0



Huidig
beschikb
aar
krediet
vóór deze
opdracht

365.000,0
0






Aangevraag
d krediet


242.000,00

34
pastorie

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de mededingingsprocedure met
onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte)
aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad, bestek en ereloonovereenkomst
inzake de opdracht met nr. 2021-OO-P&M-854 ‘Ontwerpopdracht herbestemming Heilig Hart
kerk en pastorie Mechelen’.
20. VASTGOEDBELEID. Goedkeuring wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte
tussen stad Mechelen en vennootschap Ondernemershuis BV (in oprichting) voor
het ondernemershuis Oh!, Kanunnik de Deckerstraat 20A.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit unaniem dit punt af te voeren van de agenda.
VASTGOEDBELEID. Uitklaren dossier verkoop Ondernemerhuis Oh!, Kanunnik de
Deckerstraat.

Motivering
Voorgeschiedenis


Gemeenteraad 24 januari 2022 – punt 20: De gemeenteraad beslist het agendapunt inzake
goedkeuring wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte tussen stad Mechelen en
vennootschap Ondernemershuis BV (in oprichting) voor het ondernemershuis Oh!,
Kanunnik de Deckerstraat 20A, af te voeren van de agenda.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen K. Anciaux om bij de
instrumenterend notaris na te vragen welke elementen er nog dienen uitgeklaard te worden.
21.VASTGOEDBELEID. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze grondafstand
voortuinstrook gelegen te Mechelen (Leest), Vinkstraat 22.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis


09.06.2021: vraag van dhr. Jan Verheyden om grond af te staan aan de stad, die ten
goede komt van de straat.
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01.07.2021: mail van dhr. Verheyden met de bevestiging om de procedure kosteloze
grondafstand op te starten.
06.09.2021: college geeft zijn principieel akkoord om de procedure kosteloze grondafstand
op te starten voor een gedeelte van de voortuinstrook Vinkstraat 22, Leest.
28.09.2021: ondertekening schenking aan dochter.
30.09.2021: opmetingsplan opgemaakt door landmeter Bruno Mertens.
Collegebeslissing 10.012022 – agendapunt 28: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
3 woningen in de Vinkstraat te Leest hebben een vrij diepe voortuinstrook. Meneer Verheyden
– eigenaar van de woning Vinkstraat 22 te Leest – wenst zijn voortuinstrook kosteloos over te
dragen aan de stad, ten voordele van een toekomstige heraanleg van de straat.
Verduidelijking situatie :
 Blauw: Vinkstraat 22
 Gele lijn onderaan Vinkstraat 24: rooilijn straat

Met zijn mail van 1 juli 2021 geeft meneer Verheyden zijn akkoord om de procedure kosteloze
grondafstand op te starten. De perceelsgrens kan gelijkgetrokken worden met de huidige
rooilijn van woning Vinkstraat 24.
Meneer Verheyden meldde eveneens dat er een ondergrondse mazouttank in de voortuin ligt.
Deze ligt ongeveer 2 meter binnen de grond die zou afgestaan worden. Uit het positief
conformiteitsattest voor buitengebruikstelling mazouttank blijkt dat de omringende grond niet
hoeft gesaneerd te worden. Enkel de kost voor het verwijderen van de mazouttank bij
toevoeging aan het openbaar domein, is ten laste van de Stad Mechelen.
Het opmetingsplan van 30 september 2021 trekt de rooilijn door zoals eerder vastgelegd in het
plan 15 maart 1979. Op deze manier kan bij een eventuele heraanleg van de straat, de
bestaande knip rechtgetrokken worden.
Op 28 september 2021 schonken de heer en mevrouw Verheyden – Arduwie hun woning aan
hun dochter Danielle Verheyden. In de schenkingsakte werd opgenomen dat de afspraken met
de Stad Mechelen inzake de grondafstand moeten gerespecteerd worden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze ontwerpakte goed te keuren. Deze kosteloze
grondafstand van de voortuinstrook is ten algemeen nut, voor de heraanleg van de straat in de
toekomst.
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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).
Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Deze kosteloze grondafstand geschiedt ten algemeen nut, in het voordeel van de aanleg van
de straat in de toekomst.
Enkel de notariskosten zijn ten laste van de Stad.
Budgetopgave




Toelichting opgave





Omschrijving van de opdracht




Jaar



202
2




ARK
613401
0





MJP

MJP00385
9



Omschrijving
MJP



notariskoste
n



Huidig
transact
iekrediet



4.655,0
0



Huidig
beschikb
aar
krediet
vóór
deze
opdrach
t


4.655,0
0







Aangevraag
d krediet

1.600,00

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor kosteloze grondafstand voortuinstrook
Vinkstraat 22 te Mechelen (Leest) tegenover mevrouw Danielle Verheyden met tussenkomt
van de heer en mevrouw Verheyden – Arduwie.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent volmacht aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen
directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de authentieke akte te ondertekenen
namens de Stad Mechelen.
22. PERSONEELSBELEID. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase
kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en
bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PERS-911 inzake de opdracht
'Implementatie soft HR'.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 27 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan
Deleus, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Zohra Hadnan) en 13 onthoudingen
(Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)
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Motivering
Voorgeschiedenis


Collegebeslissing 3 januari 2022 - agendapunt 23: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie





In het kader van de opdracht “Implementatie soft HR stad Mechelen” werd een
selectieleidraad met nr. 2021-OO-PERS-911 opgesteld door de Personeelsdienst Stad
Mechelen, in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 729.710,74 excl. btw of € 882.950,00
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling (2 fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot
offerte).
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Juridische grond







De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde
aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor
aanbesteders).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Budgetopgave

Jaar

ARK

MJP

2022-2025

6132020

MJP006229

2026-2031

6132020

MJP006229

2021

2110000

MJP002582

Toelichting opgave
Jaarlijkse Gebruiksrecht en
onderhoudskosten SoftHR
Jaarlijkse Gebruiksrecht en
onderhoudskosten SoftHR
Eénmalige kosten voor de opzet van een
SoftHR oplossing

Gevraagd
Krediet

Beschikbaar
na
vastlegging
vóór deze
opdracht

353.180,00

353.180,00

529.770,00

Nieuw MJP

213.223,00

274.059,29

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met
onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot
offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PERS-911 inzake
de opdracht 'Implementatie soft HR'.
Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
aan de agenda toegevoegd:
22-2. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman - Organisatie volksraadpleging heraanleg
ring voor éénrichtingsverkeer.
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Samen behandeld met het actualiteitsdebat in het begin van de vergadering.
22-3. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman – Organisatie voorleesmomenten voor
ouderen.
Het voorstel van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 26 stemmen tegen (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Thijs Verbeurgt), 10 stemmen voor (Frank
Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin
Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch) en 4
onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Dirk Tuypens, Zohra Hadnan)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door F. Creyelman, gemeenteraadslid, inzake organisatie van voorleesmomenten voor ouderen.
Artikel 2
Het voorstel wordt verworpen.
22-4. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman – Bestrijding processierups-plaatsen van
nestkastjes voor mezen.
Het voorstel van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door F. Creyelman,
gemeenteraadslid, inzake plaatsing van nestkastjes voor mezen ter bestrijding van de
processierups.
Artikel 2
Het voorstel wordt niet ter stemming gelegd.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen P. Princen om op de website
van de stad duidelijk te vermelden wat Mechelen doet ter bestrijding van de processierups.
22-5. TOEGEVOEGD PUNT. D. Tuypens – Ondersteuning Woonzaak.
Het voorstel van de heer Tuypens werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 29 stemmen tegen (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc
Hendrickx, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen,
PV Gemeenteraad
24 januari 2022

39
Yves Selleslagh), 4 stemmen voor (Karel Geys, Farid Bennasser, Dirk Tuypens, Thijs
Verbeurgt) en 7 onthoudingen (Frank Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François, Hamid
Riffi, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door D. Tuypens, gemeenteraadslid, inzake ondersteuning de ‘Woonzaak’.
Artikel 2
Het voorstel wordt verworpen.
22-6. TOEGEVOEGD PUNT. F. Bennasser – Gratis zelftesten voor kwetsbare
Mechelaars en gezinnen.
Het voorstel van de heer Bennasser werd aan de raadsleden bezorgd.
De VLD-Groen-m+-fractie dient een amendement in om het initieel ingediende voorstel van
beslissing te wijzigen als volgt:
“De gemeenteraad keurt een brede communicatie goed zodat kwetsbare Mechelaars beter op
de hoogte zijn van:
 de regeling om voor 1 euro een zelftest aan te kopen;
 het aanbod van gratis zelftests voor kwetsbare Mechelaars en gezinnen op basis van
concrete vragen en noden.”
De gemeenteraad neemt kennis van het amendement ingediend door de heer Calvo en het
amendement wordt goedgekeurd met 33 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank
Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys,
Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Ingrid
Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Elisabet Okmen, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)
6 onthoudingen (Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh).

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door F. Bennasser,
gemeenteraadslid, inzake het gericht voorzien van gratis zelftesten voor kwetsbare Mechelaars
en gezinnen.
Artikel 2
Tijdens de bespreking ter zitting dient de VLD-Groen-m+-fractie een amendement in om het
initieel ingediende voorstel van beslissing te wijzigen als volgt:
“De gemeenteraad keurt een brede communicatie goed zodat kwetsbare Mechelaars beter op
de hoogte zijn van:
 de regeling om voor 1 euro een zelftest aan te kopen;
 het aanbod van gratis zelftests voor kwetsbare Mechelaars en gezinnen op basis van
concrete vragen en noden.”
Artikel 3
De gemeenteraad keurt het amendement goed en past het initieel ingediende voorstel in die
zin aan.
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22-7. TOEGEVOEGD PUNT. K. Geys – Verbeteren CO2-emissie van het
stadspatrimonium.
Het voorstel van de heer Geys werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen tegen (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef,
Elisabet Okmen), 11 stemmen voor (Frank Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François,
Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch,
Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan) en 5 onthoudingen (Marc Hendrickx, Katleen Den Roover,
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Yves Selleslagh)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door K. Geys, gemeenteraadslid,
inzake het verbeteren van de CO2-emissie van het stadspatrimonium..
Artikel 2
Het voorstel wordt verworpen.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen K. Anciaux om prioritair een
concreet plan op te maken ter verbetering van de CO2-emissie van het stadspatrimonium en
dit voor te leggen aan een raadscommissie Gebouwen (opdracht aan directie Facilitaire
Ondersteuning - Projecten & Monumenten, Vastgoed).
-----De vergadering wordt om 23.45 uur geschorst voor de behandeling van de agenda van de raad
voor maatschappelijk welzijn (volgens alternerend systeem, deze maand eerst de
gemeenteraad en daarna de raad voor maatschappelijk welzijn).
De vergadering wordt hervat om 00.16 uur, voor de verdere behandeling van de
gemeenteraad.
------

Vragen
Vraag 1. F. Creyelman – Milieusituatie Raghenosite.
De vraag van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 1 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 1)
Vraag 2. F. Creyelman – Wegvallen parkeerplaatsen Plankendaalstraat.
De vraag van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 2 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
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(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 2)
Vraag 3. Z. Hadnan – Vuilnisbakken Malinas.
De vraag van mevrouw Hadnan werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 3 in bijlage)
Mevrouw Hadnan licht haar vraag toe.
Schepen Princen antwoordt.
Vraag 4. K. Den Roover – Opvolging van (nieuwe) aanplantingen.
De vraag van mevrouw Den Roover werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 4 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 4)
Vraag 5. K. Den Roover – Snelheidsovertredingen pedelecs.
De vraag van mevrouw Den Roover werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 5 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 5)
Vraag 6. H. Riffi – Vuurwerk oudejaarsavond.
Samen behandeld met agendapunt 1.
Vraag 7. T. Verbeurgt – Isolatie Mechelse woningen.
De vraag van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 7 in bijlage)
De heer Verbeurgt licht zijn vraag toe.
Schepen Anciaux antwoordt.
Vraag 8. K. Geys – Niet-erkenning nationaal park Rivierenland.
De vraag van de heer Geys werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 8 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 8)
De voorzitter sluit de vergadering om 00.28 uur.
Notulen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 februari 2022.
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