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STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Proces-Verbaal
Vergadering van 25 april 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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Barbara Van de Perre, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Melikan Kucam, Charles Leclef, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid Kluppels en Kenzo Van
den Bosch, gemeenteraadsleden afwezig voor agendapunten ACT1,
29-3 en 29-6
Katleen Den Roover, gemeenteraadslid afwezig voor agendapunten 292 tot einde
Kerstin Hopf en Yves Selleslagh, gemeenteraadsleden afwezig vanaf
agendapunt 1 tot en met einde

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur.
De notulen van de vergadering van 28 maart 2022 staan ter beschikking in cobra@home.
Indien er voor het einde van de vergadering geen opmerkingen worden gemaakt, worden ze
beschouwd als zijnde goedgekeurd.
Mevrouw F. Blavier wordt bij lottrekking aangeduid om bij hoofdelijke stemming als eerste
haar stem uit te brengen.

Openbare zitting
ACT1. ACTUALITEITSDEBAT. Fusieplannen Mechelen - Boortmeerbeek.
Het voorstel van de N-VA-fractie en de CD&V-fractie werd aan de raadsleden bezorgd.
De voorzitter stelt voor om het punt van het actualiteitsdebat en de toegevoegde punten 29-3
van de heer Calvo en 29-6 van de heer Verbeurgt samen te behandelen.
29-3. TOEGEVOEGD PUNT. K. Calvo en P. Indigne - Principiële bereidheid tot
onderzoeken fusie.

29-6. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt – Participatie inzake fusieplannen.
De raad gaat akkoord met het samen behandelen van deze agendapunten.
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29-3. TOEGEVOEGD PUNT. Principiële bereidheid tot onderzoeken fusie.
1)
2)
3)
4)

Subamendement 3 - Vooruit-fractie.
Subamendement 1 - fracties VLD-Groen-m+ en CD&V: artikel 1 en 2.
Subamendement 2 - fracties VLD-Groen-m+ en CD&V: artikel 3.
Goedkeuring principiële bereidheid tot onderzoeken fusie.

Het voorstel ingediend door de heer K. Calvo en mevrouw P. Indigne (fractie VLD-Groen-m+)
werd aan de raadsleden bezorgd.
(bijlage 29-3)
De fractie VLD-Groen-m+ dient een amendement in op haar eigen voorstel.
(bijlage 29-3)
De CD&V-fractie dient een subamendement in.
(bijlage 29-3)
De Vooruit-fractie dient een subamendement in.
(bijlage 29-3)
Daarna wordt er een subamendement ingediend door de fractie VLD-Groen-m+ samen met
CD&V-fractie.
(bijlage 29-3)
Eerst wordt er gestemd over het subamendement van de Vooruit-fractie, dan over het
subamendement artikel 1 en 2 (van de fractie VLD-Groen-m+ en CD&V-fractie), daarna over
het subamendement artikel 3 (fractie VLD-Groen-m+ en CD&V-fractie) en tot slot volgt de
stemming over het geheel : artikel 1, 2 en 3 (fractie VLD-Groen-m+ en CD&V-fractie).
1) Subamendement 3 - Vooruit-fractie.
De beslissing wordt genomen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre), 4 stemmen voor (Karel Geys, Farid Bennasser, Dirk
Tuypens, Thijs Verbeurgt) en 7 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Hamid Riffi,
Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Yves Selleslagh)
2) Subamendement 1 - fracties VLD-Groen-m+ en CD&V: artikel 1 en 2.
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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 5 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt,
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Yves Selleslagh)
3) Subamendement 2 - fracties VLD-Groen-m+ en CD&V: artikel 3.
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, Stefaan
Deleus, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet,
PV Gemeenteraad
25 april 2022

3
Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre) en 9 onthoudingen (Marc Hendrickx,
Karel Geys, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Dirk Tuypens, Yves
Selleslagh, Thijs Verbeurgt)
4) Goedkeuring principiële bereidheid tot onderzoeken fusie.
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, Stefaan
Deleus, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine
Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet,
Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre) en 9 onthoudingen (Marc Hendrickx,
Karel Geys, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Dirk Tuypens, Yves
Selleslagh, Thijs Verbeurgt)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt ingediend door K. Calvo en P.
Indigne, gemeenteraadsleden, inzake ‘goedkeuring van de principiële beslissing tot fusie van
de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen’.
(bijlage 29-3)
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het amendement ingediend door de fractie VLD-GroenM+-fractie tot aanpassing van het initieel ingediende voorstel van beslissing.
(bijlage 29-3)
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de subamendementen ingediend door de:
 Vooruit-fractie
 CD&V-fractie
(bijlagen 29-3)
Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van het subamendement 1 en het subamendement 2
ingediend door de fractie VLD-Groen-m+ en de fractie CD&V.
(bijlagen 29-3)
Artikel 5
De gemeenteraad verwerpt het subamendement van de Vooruit-fractie.
Artikel 6
De gemeenteraad keurt het subamendement 1 en het subamendement 2 van de fractie VLDGroen-m+ en de fractie CD&V goed.
Artikel 7
De gemeenteraad beslist als volgt:
“Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de mogelijke contouren van een eventuele fusie, zoals
geschetst tijdens de verenigde raadscommissie.
Artikel 2
De gemeenteraad bevestigt de principiële bereidheid om een fusie te onderzoeken als een
buurgemeente zich als partner aandient of als Mechelen zelf opnieuw een mogelijke
fusiepartner heeft gevonden.
Artikel 3
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Eventuele fusieplannen zullen bij de principiële goedkeuring aan de gemeenteraad ter
kennisname worden voorgelegd met oplijsting van de sterktes en zwaktes, voor- en
nadelen van een beoogde fusie, voorafgegaan door een verenigde raadscommissie ten
laatste 10 dagen voor de gemeenteraad.”

29-6. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt – Participatie inzake fusieplannen.
Het voorstel van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd.
(bijlage 29-6)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door T. Verbeurgt, gemeenteraadslid, inzake participatie bij de fusieplannen van de gemeente Boortmeerbeek en de stad
Mechelen.
Artikel 2
Het voorstel wordt niet ter stemming gelegd.

ACT2. ACTUALITEITSDEBAT. Sluiting De Garage en de toekomst van actuele kunst in
Mechelen.
Het voorstel van de heer Tuypens (PVDA) werd aan de raadsleden bezorgd.
(bijlage ACT2)
-----De vergadering wordt om 00.02 uur geschorst voor de behandeling van de agenda van de raad
voor maatschappelijk welzijn (volgens alternerend systeem, deze maand eerst de raad voor
maatschappelijk welzijn en daarna de gemeenteraad.
De vergadering wordt hervat om 00.04 uur, voor de verdere behandeling van de
gemeenteraad.
-----1.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2021 van de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis




De gemeenteraad van 25 november 2014 nam kennis van de ministeriele besluiten m.b.t.
de samenvoeging van de kerkfabrieken.
De gemeenteraad van 14 december 2020 hechtte goedkeuring aan de
meerjarenplanwijziging 2020-2025 en nam akte van het budget 2021 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.
De gemeenteraad van 20 december 2021 hechtte goedkeuring aan budgetwijziging 2021
van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.
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De kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk van 31 december 2021 hechtte
goedkeuring aan de interne kredietaanpassing 2021.
Op 15 maart 2022 werd de rekening 2021 ontvangen. De documenten werden
binnengebracht door het Centraal Kerkbestuur.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 60: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de
gemeenteoverheid, moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekening en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
In het luik investeringen moet elke investering in evenwicht sluiten. Indien men een overschot
(middelen ontvangen in 2021, maar betaling gebeurt in 2022) of een tekort (betaling in 2021,
ontvangst in 2022) op investeringen heeft (Z-waarde), moet men het overschot of tekort via
een budgetwijziging 2022 overdragen naar het volgend jaar.
De rekening 2020 werd goedgekeurd door Mevrouw de Gouverneur op 11 maart 2021. Het
gecumuleerd saldo per 31 december 2020 werd vastgesteld op 14.229,42 euro.
Bij de jaarrekening werd een interne kredietaanpassing bijgevoegd.
De Stad betaalde in 2021 een exploitatietoelage van 36.635,30 euro en een
investeringstoelage van 17.841,01 euro uit.
Het totaal aan exploitatieontvangsten bedraagt 104.047,34 euro, de exploitatieuitgaven komen
op 154.793,99 euro.
Er is een exploitatietekort van 50.746,65 euro. Indien men het overschot van 2020 (14.229,42
euro) en de ontvangen exploitatietoelage (36.635,30 euro) mee in rekening brengt, bekomt
men een exploitatieoverschot van 118,07 euro (N).
Dit overschot wordt deels mee in rekening gebracht voor het bepalen van de toekomstige
stadstoelage.
In het budget was er een exploitatietekort voorzien van 54.059,01 euro. Met een tekort in de
rekening van 50.746,65 euro doet de kerkfabriek 3.312,36 euro beter dan voorzien.
De voornaamste exploitatieontvangsten komen uit huren, pachten en gebruiksvergoedingen
van privaat patrimonium (50.124,09 euro) en ontvangsten uit stichtingen (42.518,92 euro).
De voornaamste exploitatie-uitgaven zijn:
 hoofdgebouw eredienst: 32.473,23 euro;
 privaat patrimonium: 87.498,89 euro.
De voornaamste investeringen zijn de schilderwerken m.b.t. de doorgang naar de
sacristie en de traphal op de eerste verdieping van de basiliek en de aanpassing van de
afvalwaterlozing van de pastorij.
Juridische grond


Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten: De rekeningen worden jaarlijks bij de gemeenteoverheid en
bij de provinciegouverneur ingediend door het Centraal Kerkbestuur waaronder de
kerkfabrieken ressorteren.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert de rekening 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Hanswijk gunstig.
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2.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2021 van de
kerkfabriek Lieve Vrouweparochie.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis







De gemeenteraad van 25 november 2014 nam kennis van de ministeriele besluiten m.b.t.
de samenvoeging van de kerkfabrieken.
De gemeenteraad van 14 december 2020 hechtte goedkeuring aan de
meerjarenplanwijziging 2020-2025 en nam akte van het budget 2021 van de kerkfabriek
Lieve Vrouweparochie.
De gemeenteraad van 20 december 2021 hechtte goedkeuring aan budgetwijziging 2021
van de kerkfabriek Lieve Vrouweparochie.
De kerkraad van Lieve Vrouweparochie van 14 februari 2022 hechtte goedkeuring aan de
interne kredietaanpassing 2021.
Op 15 maart 2022 werd de rekening 2021 ontvangen. De documenten werden
binnengebracht door het Centraal Kerkbestuur.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 61: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de
gemeenteoverheid, moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekening en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
In het luik investeringen moet elke investering in evenwicht sluiten. Indien men een overschot
(middelen ontvangen in 2021, maar betaling gebeurt in 2022) of een tekort (betaling in 2021,
ontvangst in 2022) op investeringen heeft (Z-waarde), moet men het overschot of tekort via
een budgetwijziging 2022 overdragen naar het volgend jaar.
Bij de jaarrekening werd een interne kredietaanpassing bijgevoegd.
De rekening 2020 van de kerkfabriek Lieve Vrouweparochie werd goedgekeurd door Mevrouw
de Gouverneur op 11 maart 2021.
De Stad betaalde in 2021 aan de kerkfabriek een investeringstoelage van 155.090,79 euro en
een exploitatietoelage van 62.532,70 euro.
Het totaal aan exploitatieontvangsten bedraagt 195.400,63 euro, de exploitatieuitgaven komen
op 214.460,49 euro.
Er is een exploitatietekort van -19.059,86 euro. Indien men het overschot van 2020
(34.489,05 euro) en de exploitatietoelage 2021 (62.532,70 euro) mee in rekening brengt,
bekomt men nog een exploitatieoverschot van 77.961,89 euro (N).
Dit overschot wordt mee in rekening gebracht voor het bepalen van de toekomstige
exploitatietoelagen.
In het budget van de kerkfabriek was er een exploitatietekort van -62.384,58 euro voorzien,
met een tekort van -19.059,86 euro doet de kerkfabriek 43.324,72 euro beter dan voorzien.
De voornaamste exploitatieontvangsten komen uit de opbrengsten privaat patrimonium,
namelijk de huren, pachten en gebruiksvergoedingen: 115.874,01 euro.
De voornaamste exploitatieuitgaven gaan naar de gebouwen van de eredienst (73.202,43
euro) en naar het privaat patrimonium (58.689,35 euro).
De voornaamste investeringen zijn:
 de bouw van 4 woningen in de Lange Nieuwstraat;
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de belegging van het verkoopbedrag van de pastorij van Sint-Albertus;
de belegging van het verkoopbedrag van de gronden aan de Humbeeksesteenweg in
Hombeek.

Er werd door de kerkfabriek in 2021 een lening met stadswaarborg aangegaan voor de isolatie
en vernieuwing van het dak van het lokaal pastoraal punt. De gemeenteraad van 28 juni 2021
keurde deze waarborg goed (zie bijlage). In het budget 2021 van de kerkfabriek werd
120.000,00 euro als leningsbedrag voorzien. Het werkelijk geleende bedrag was 78.361,54
euro.
Juridische grond


Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten: De rekeningen worden jaarlijks bij de gemeenteoverheid en
bij de provinciegouverneur ingediend door het Centraal Kerkbestuur waaronder de
kerkfabrieken ressorteren.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert de rekening 2021 van de kerkfabriek Lieve Vrouweparochie
gunstig.
3.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2021 van de
kerkfabriek Emmaüs.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre), 4 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt,
Katleen Den Roover, Freya Perdaens) en 4 blanco (Frank Creyelman, Catherine François,
Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis







De gemeenteraad van 25 november 2014 nam kennis van de ministeriele besluiten m.b.t.
de samenvoeging van de kerkfabrieken.
De gemeenteraad van 14 december 2020 hechtte goedkeuring aan de
meerjarenplanwijziging 2020-2025 en nam akte van het budget 2021 van de kerkfabriek
Emmaüs.
De gemeenteraad van 20 december 2021 hechtte goedkeuring aan de budgetwijziging
2021 van de kerkfabriek Emmaüs.
De kerkraad van Emmaüs van 26 december 2021 hechtte goedkeuring aan de interne
kredietaanpassing 2021.
Op 15 maart 2022 werd de rekening 2021 ontvangen. De documenten werden
binnengebracht door het Centraal Kerkbestuur.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 62: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de
gemeenteoverheid, moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekening en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
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In het luik investeringen moet elke investering in evenwicht sluiten. Indien men een overschot
(middelen ontvangen in 2021, maar betaling gebeurt in 2022) of een tekort (betaling in 2021,
ontvangst in 2022) op investeringen heeft (Z-waarde), moet men het overschot of tekort via
een budgetwijziging 2022 overdragen naar het volgend jaar.
De rekening 2020 werd goedgekeurd door mevrouw de Gouverneur op 11 maart 2021. Het
gecumuleerde saldo op 31 december 2020 bedroeg 7.076,45 euro.
Bij de jaarrekening werd een interne kredietaanpassing bijgevoegd.
De Stad betaalde in 2021 aan de kerkfabriek een exploitatietoelage uit van 62.230,34 euro,
en een investeringstoelage van 18.544,05 euro.
Het totaal aan exploitatieontvangsten bedraagt 55.996,64 euro, de exploitatieuitgaven komen
op 111.468,34 euro.
Er is een exploitatietekort van 55.471,70 euro, indien men het overschot van 2020 (7.076,45
euro) en de exploitatietoelage 2021 (62.230,34 euro) mee in rekening brengt bekomt men nog
een exploitatieoverschot van 13.835,09 euro (N).
Dit overschot wordt mee in rekening gebracht voor het bepalen van de toekomstige
exploitatietoelagen.
In het budget van de kerkfabriek was er een exploitatietekort van 54.365,00 euro voorzien,
met een tekort van 55.471,70 euro doet de kerkfabriek 1.106,70 euro slechter dan voorzien.
Dit is vooral te verklaren door een onderschatting van de gebudgetteerde kosten in verband
met de eredienst als gevolg van de pandemie. Omwille van Corona was er eerder een
voorzichtige raming vastgelegd voor de kosten inzake de verbruiksgoederen van de eredienst
(MAR 200) en de vergoedingen aan vrijwilligers en de prestatievergoedingen (MAR 205).
Wegens het terug mogen organiseren van vieringen stegen deze kosten boven het budget (zie
toelichting in bijlage).
De voornaamste exploitatieontvangsten komen uit:
 gebouwen van de eredienst: 23.790,00 euro;
 privaat patrimonium: 26.850,70 euro.
De voornaamste exploitatieuitgaven gaan naar de gebouwen van de eredienst (76.226,62
euro).
De voornaamste investeringen zijn:
 de herstelling van de toren van de St.-Martinuskerk;
 de uitbreiding van de brandbeveiliging van de St.-Jozef Colomakerk.
Juridische grond


Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten: De rekeningen worden jaarlijks bij de gemeenteoverheid en
bij de provinciegouverneur ingediend door het Centraal Kerkbestuur waaronder de
kerkfabrieken ressorteren.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert de rekening 2021 van de kerkfabriek Emmaüs gunstig.
4.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2021 van de
kerkfabriek Catharina.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
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Motivering
Voorgeschiedenis







De gemeenteraad van 25 november 2014 nam kennis van de ministeriele besluiten m.b.t.
de samenvoeging van de kerkfabrieken.
De gemeenteraad van 14 december 2020 hechtte goedkeuring aan de
meerjarenplanwijziging 2020-2025 en nam akte van het budget 2021 van de kerkfabriek
Catharina.
De gemeenteraad van 20 december 2021 hechtte goedkeuring aan de budgetwijziging
2021 van de kerkfabriek Catharina.
De kerkraad van Catharina van 31 december 2021 hechtte goedkeuring aan de interne
kredietaanpassing 2021.
Op 15 maart 2022 werd de rekening 2021 ontvangen. De documenten werden
binnengebracht door het Centraal Kerkbestuur.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 63: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de
gemeenteoverheid, moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekening en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
In het luik investeringen moet elke investering in evenwicht sluiten. Indien men een overschot
(middelen ontvangen in 2021, maar betaling gebeurt in 2022) of een tekort (betaling in 2021,
ontvangst in 2022) op investeringen heeft (Z-waarde), moet men het overschot of tekort via
een budgetwijziging 2022 overdragen naar het volgend jaar.
Bij de jaarrekening werd een interne kredietaanpassing bijgevoegd.
De rekening 2020 van de kerkfabriek Catharina werd goedgekeurd door Mevrouw de
Gouverneur op 11 maart 2021.
De Stad betaalde in 2021 aan de kerkfabriek een exploitatietoelage van 88.601,66 euro en een
investeringstoelage van 404.103,71 euro. Een stadstoelage van 57.000,00 euro met
betrekking tot de verkoop van de grond in de Gasthuisveldstraat werd echter in de
boekhouding 2021 van de kerkfabriek geboekt op de MAR 330 “verkopen”. Bijgevolg is de
totale investeringstoelage in de rekening 2021 slechts 347.103,71 euro. De Stad betaalde deze
toelage van 57.000,00 euro ter compensatie van de verminderde aankoopprijs wegens de
opgelegde voorwaarde om op de grond een buurtparking aan te leggen.
Het totaal aan exploitatieontvangsten bedraagt 530.248,59 euro, de exploitatieuitgaven komen
op 641.798,48 euro.
Er is een exploitatietekort van 111.549,89 euro, dit is 61.585,95 euro beter dan begroot. Dit is
vooral te verklaren door de huurinkomsten uit privaat patrimonium (MAR 130) en uit
stichtingen (MAR 140) die hoger zijn dan gebudgetteerd. Indien men het overschot van 2020
(24.681,85 euro) en de exploitatietoelage 2021 (88.601,66 euro) mee in rekening brengt,
bekomt men nog een exploitatieoverschot van 1.733,62 euro (N).
Dit overschot wordt mee in rekening gebracht voor het bepalen van de toekomstige
exploitatietoelagen.
De voornaamste exploitatieontvangsten komen uit:
 Opbrengsten uit privaat patrimonium: 214.047,82 euro;
 Opbrengsten uit stichtingen: 264.858,88 euro.
De voornaamste exploitatieuitgaven gaan naar het aflossen van leningen (296.023,48 euro) en
de gebouwen van de eredienst (143.581,95 euro).
De voornaamste investeringen zijn de herbelegging van het verkoopbedrag van de gronden
aan de Gasthuisveldstraat en de renovatie van de gebouwen in de Hoviusstraat (nummers 17,
19 en 21).
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Juridische grond


Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten: De rekeningen worden jaarlijks bij de gemeenteoverheid en
bij de provinciegouverneur ingediend door het Centraal Kerkbestuur waaronder de
kerkfabrieken ressorteren.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert de rekening 2021 van de kerkfabriek Catharina gunstig.
5.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Opheffing belastingreglement op het bedelen van
maaltijden per bromfiets of motorfiets, met ingang van 1 januari 2022.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis


Het college van 17 juli 2015 keurt de aanpak ‘veilig rijgedrag bromfietsen en commerciële
leveringen’ goed: charter/engagementsverklaring met uitbaters om overlast bij bedeling
van maaltijden tegen te gaan, verhoogde politiecontroles, stallingtaks voor bromfietsen
waarmee een verkeersinbreuk werd gepleegd, …
 Het college van 28 juli 2017 gaat principieel akkoord met de opstelling van een convenant
ter ondersteuning van fietskoeriers/fietsende initiatieven en met het voorzien van het
nodige budget in de meerjarenplanning.
 De gemeenteraad beslist op 19 december 2017:
- het belastingreglement op het bedelen van maaltijden per bromfiets of motorfiets in te
voeren met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019. (agendapunt 15)
- het subsidiereglement voor fietsleveringen in te voeren met ingang van 1 januari 2018.
(agendapunt 16)
 Het college geeft in zitting van 23 februari 2018 opdracht het reglement aan te passen
uitgaande van volgende principes:
- e-fietsen worden gesubsidieerd;
- e-brommers worden vrijgesteld van belasting, maar niet gesubsidieerd;
- brommers worden belast.
Reglementen dienen gekoppeld aan andere maatregelen:
- charter standaard voor te leggen (dienst Economie);
- sensibilisering (Preventie & Veiligheid) met jaarlijkse actie;
- aangifteplicht (kohierbelasting).
 De gemeenteraad beslist op 24 april 2018 (agendapunt 10) het belastingreglement op het
bedelen van maaltijden per bromfiets of motorfiets aan te passen met ingang van 1 mei
2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
 De gemeenteraad beslist op 16 december 2019 (agendapunt 43) het belastingreglement op
het bedelen van maaltijden per bromfiets of motorfiets te hernieuwen met ingang van 1
januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
 Bezwaar op 4 maart 2019 van Kingslize BVBA: B/19/033 – aanslagjaar 2018.
 Beslissing college op 13 mei 2019 waarbij bezwaar nummer B/19/033 wordt afgewezen.
 Gerechtsbrief 21 augustus 2019: stad Mechelen opgeroepen om te verschijnen voor de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 20 september 2019 om 9:01 uur, en dit op
verzoek van Kingslize Pizza bvba in het volgend dossier m.b.t. aanvechting van de
belastingaanslag op basis van het belastingreglement “belasting op het bedelen van
maaltijden per bromfiets of motorfiets”. Kohierartikel “879180004382”.
 Vonnis Rechtbank eerste aanleg te Antwerpen 4 mei 2020 (AR nr. 19/3597/A).
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Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen 21 december 2021 (AR nr. 2020/AR/1092).
Het college neemt op 17 januari 2022 (punt 27) kennis van het arrest van Hof van Beroep
op 21 december 2021 en beslist om overeenkomstig het advies van de advocaat te
berusten in het arrest, en geen cassatieberoep aan te tekenen.
Collegebeslissing 28 maart 2022 - agendapunt 47: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Het Hof van Beroep oordeelt in het arrest als volgt:
 De belasting is verschuldigd door handelszaken die gebruik maken van een bromfiets
klasse A en B, een motorfiets, een driewiel of vierwiel met motor voor het bedelen van
maaltijden. De voertuigen met een elektrische motor worden vrijgesteld.
 Uit de aanhef van het belastingreglement blijkt dat het doel van de belasting financieel van
aard is, maar dat de belasting tevens een ontradend karakter heeft (het tegengaan van
overlast op vlak van geluid, verkeer en milieu die de bedeling van maaltijden met zich mee
zou brengen). De belasting wil daarbij ook de milieuvriendelijke bedeling van maaltijden
stimuleren.
 De eerste rechter stelt terecht vast dat geen vastliggende feitelijke gegevens en
(politionele) vaststellingen voorliggen waarom bromfietsen meer overlast zouden
veroorzaken dan andere voertuigen. Het Hof benadrukt echter dat dit niet voldoende is om
een schending van het gelijksbeginsel vast te stellen, omdat de belasting heffende overheid
de vaststellingen en feiten die aan de belasting ten grondslag liggen, helemaal niet moet
bewijzen.
 Het kan niet redelijk betwist worden dat de bedeling van goederen door gebruik te maken
van bromfietsen of motorfietsen de overlast kan veroorzaken zoals vermeld in de aanhef
van het belastingreglement. Elektrische voertuigen en auto’s veroorzaken zonder twijfel
minder geluids- en milieuoverlast dan bromfietsen en motorfietsen.
 Er is daarentegen, met in achtneming van het doel van de belasting, geen redelijke en
objectieve verantwoording om enkel een belasting te heffen op de bedeling van maaltijden
door bromfietsen en motorfietsen en niet op de bedeling van andere goederen. Dit om de
volgende redenen:
- De overweging dat maaltijden meestal ’s avonds en ’s nachts worden geleverd,
rechtvaardigt niet dat de belasting enkel betrekking heeft op de bedeling van
maaltijden;
- Er zijn andere goederen die ook tijdens abnormale uren worden geleverd. Zo worden
kranten en brood zeer vroeg geleverd en zijn er ook andere koerierdiensten dan Bpost
die hun goederen ’s avonds laat en in het weekend leveren met brom- en motorfietsen.
Zij kunnen de overlast waarnaar verwezen wordt in het belastingreglement ook
veroorzaken;
- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de bedeling van maaltijden overdag of ’s
avonds en ’s nachts terwijl er wordt verwezen naar de verstoring van de nachtelijke
rust van de inwoners (door optrekkende bromfietsmotoren).
- Er blijkt ten slotte ook niet dat er een ander belastingreglement is voor de bedeling van
andere goederen dan maaltijden door bromfietsen of motorfietsen waardoor de
gelijkheid niet geschonden zou worden.
 Bijgevolg oordeelt het Hof samengevat dat het belastingreglement het gelijkheidsbeginsel
schendt en buiten toepassing verklaard moet worden, waardoor ook de bestreden aanslag
vernietigd moet worden.
Advies advocatenkantoor Monard Law:
 Het zal noodzakelijk zijn om het toepassingsgebied van het belastingreglement te
verruimen naar bedelingen van goederen i.p.v. maaltijden.
 Het onderscheid tussen brom- en motorfietsen met andere voertuigen is moeilijk houdbaar,
aangezien deze andere voertuigen ook voor overlast zorgen (en dus op grond van de
bestaande motivering ook gevat zouden kunnen worden).
- Met deze wijzigingen zal men tegemoetkomen aan de kritiek van het Antwerpse Hof van
Beroep.
- Maar dit zal wel tot gevolg hebben dat het toepassingsgebied wordt verruimd en andere
activiteiten ook belast zullen worden (bijv. postbedeling, belevering van winkels…).
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Er kan een uitzondering worden voorzien voor bepaalde soorten leveringen, maar dit zal
moeten worden verantwoord. Bovendien maakt dit het belastingreglement mogelijks
opnieuw aanvechtbaar (cf. gelijkheidsbeginsel).
Er dient eventueel meer nadruk gelegd te worden op de milieuoverlast die wordt
veroorzaakt door brom- en motorfietsen. De huidige motivering m.b.t. de verkeersoverlast
is zeker gerechtvaardigd (indien er bewijsstukken zijn die de overlast aantonen), maar zou
mogelijks in vraag gesteld kunnen worden. Fietskoeriers kunnen namelijk ook voor overlast
zorgen, en zij vallen niet onder de belasting.

Dit belastingreglement is ingevoerd als onderdeel van een groter geheel, nl. het actieplan
‘veilig rijgedrag bromfietsen en commerciële leveringen’, goedgekeurd door
het college van 17 juli 2015- punt 44 . Dit actieplan betreft enkel het leveren van maaltijden.
De reden van dit actieplan was het roekeloos rijgedrag van de bromfietsen en motorfietsen.
Aangezien deze motivering niet meer houdbaar is in het aangepast reglement en er een
uitbreiding moet gebeuren naar vervoer van andere goederen door alle motorvoertuigen, zal
het aangepast reglement aan zijn doel voorbij gaan en dient elk niet elektrisch motorvoertuig
dat goederen vervoert, belast te worden. Deze informatie kan niet aangeleverd worden.
Het huidige - buiten toepassing te stellen- belastingreglement heeft tot op heden z’n doel niet
gemist. Het aantal leveranciers dat gebruik maakt van bromfietsen en motorfietsen op fossiele
brandstof is sinds 2018 gedaald van 15 tot 4. De meerderheid is overgeschakeld naar
elektrische bromfietsen of fietsen. Het aantal bromfietsen klasse A en B, motorfietsen,
driewielers of vierwielers met motor daalde van 28 voertuigen naar 7 voertuigen.
Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld om het belastingreglement op te heffen.
Juridische grond


Artikel 41,14° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor
het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en
vrijstellingen.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen. Mits
vermindering opbrengstkrediet in aanpassing meerjarenplan nr. 6.

Financiële gevolgen
Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen
Budgetsleutel
2022/7349930/10/0020/05
2023/7349930/10/0020/05
2024/7349930/10/0020/05
2025/7349930/10/0020/05

MJP
MJP003024
MJP003024
MJP003024
MJP003024

Omschrijving
AMJP
Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen
Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen
Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen
Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen

Wijziging AMJP
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

Verwijzing
AMJP6
AMJP6
AMJP6
AMJP6

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot opheffing van het belastingreglement op het bedelen van
maaltijden per bromfiets of motorfiets, met ingang van 1 januari 2022.
6.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Vaststelling retributiereglement voor het gebruik
van de Heilig-Hartkerk en de pastorij, met ingang van 1 mei 2022 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2023.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
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De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis






Collegebeslissing 31 mei 2021 – agendapunt 29: Het college gaat akkoord met de
herbestemming van de Heilig-Hartkerk naar socio-culturele hub en basisrenovatie, opstart
herbestemmingstraject.
Collegebeslissing 24 januari 2022 – agendapunt 19: Het college gaat akkoord om de
ontwerpopdracht herbestemming Heilig-Hartkerk en pastorie Mechelen te gunnen.
Collegebeslissing 21 februari 2022 – agendapunt 22: Het college gaat akkoord met het
voorstel voor het participatietraject h.Art van de Heihoek.
Gemeenteraad 28 maart 2022 – agendapunt 15: Goedkeuring erfpachtovereenkomst met
de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie met het oog op de omvorming van de Heilig-Hartkerk
in de Adegemstraat tot een hub voor amateurtheater en culturele activiteiten.
Collegebeslissing 28 maart 2022 - agendapunt 48: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De ontwijde Heilig-Hartkerk wordt op 1 april 2022 in erfpacht genomen door de Stad Mechelen
en herbestemd tot socio-cultureel centrum en ontmoetingsplek voor de buurt. Om dit te
realiseren zullen zowel de kerk als de aangrenzende pastorij een grondige renovatie moeten
ondergaan. Deze werken zullen starten in de zomer van 2023.
In de tussenperiode zullen beide gebouwen tijdelijk in gebruik genomen worden als testfase
voor verschillende culturele activiteiten en ter ondersteuning van het participatietraject zodat
er draagkracht wordt gecreëerd voor de nieuwe invulling van het gebouw.
Voor de tijdelijke ingebruikname wordt een tarievenlijst opgesteld voor de verhuur van de kerk
en de pastorij. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 groepen van gebruikers.
Het retributiereglement voor het gebruik van de Heilig-Hartkerk en de pastorij wordt ingevoerd
vanaf 1 mei 2022 en is geldig tot de start van de renovatiewerken van de Heilig-Hartkerk
(zomer 2023).
Het ‘retributiereglement voor het gebruik van de Heilig-Hartkerk en de pastorij’ is als bijlage
bij dit besluit gevoegd. Dit is het kaderreglement waarin de gemeenteraad een machtiging
geeft aan het college om de tarieven vast te stellen.
De tarieven vastgesteld door het college van 28 maart 2022 onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 25 april 2022, bevinden
zich in bijlage.
Juridische grond
Het hersteldecreet van kracht vanaf 1 juli 2009 geeft aan de gemeenteraad de mogelijkheid
om een machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de
tarieven van deze retributie vast te stellen.
Artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur stelt:
“De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen
toevertrouwd worden:
…
14° het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen;
…”
Dit betekent dat het retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad het kader is en dat
de gemeenteraad het college machtigt om de concrete tarieven in te vullen.
Financiële gevolgen
Omschrijving
Budgetsleutel
MJP
AMJP
2022/7010100/10/0050/01 MJP009011 Huurinkomsten Heilig Hartkerk en pastorij
2023/7010100/10/0050/01 MJP009011 Huurinkomsten Heilig Hartkerk en pastorij
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Wijziging AMJP Verwijzing
5.000,00
AMJP6
5.000,00
AMJP6

14
2024/7010100/10/0050/01 MJP009011 Huurinkomsten Heilig Hartkerk en pastorij
2025/7010100/10/0050/01 MJP009011 Huurinkomsten Heilig Hartkerk en pastorij

0,00
0,00

AMJP6
AMJP6

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het retributiereglement voor het gebruik van de Heilig-Hartkerk en de
pastorij in te voeren met ingang van 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31
december 2023.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement vast als volgt:
De gemeenteraad van de stad Mechelen;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de inrichting, de instandhouding en het onderhoud van de Heilig Hartkerk
en de Pastorij zware werkingskosten met zich meebrengt;
Overwegende dat de retributie vereist dat het gebruikerstarief steeds op redelijke wijze wordt
afgestemd op de globale kostprijs van de genoten overheidsprestaties;
Overwegende dat het passend is een gedifferentieerd tarief toe te passen al naar gelang de
doelstelling van de gebruiker commercieel dan wel cultureel van aard is;
Overwegende dat het eveneens wenselijk is in het kader van het bevorderen van het lokale
plaatselijk gebeuren een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor plaatselijke politieke
partijen, scholen en inwoners;
Overwegende dat verenigingen waarvan het bestuur akte genomen heeft van hun bestaan,
regelmatig bijzondere inspanningen moeten leveren in het kader van de socio-culturele
animatie op het stedelijk grondgebied die hoofdzakelijk de lokale bevolking ten goede komen;
Overwegende dat dit van hen een volgehouden en bijzondere inspanning ook op het financiële
vlak vereist die een maximale waardering van de stedelijke overheid verdient en een
voorkeurtarief verantwoordt bij gebruik van culturele infrastructuur van de stad;
Gelet op het feit dat de onderkende groepen van gebruikers elk op zich en naar eigen
vermogen een bijdrage leveren tot de ontplooiing van de stad, worden verschillende tarieven
gehanteerd inzake onderhavige retributie;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT :
Artikel 1 -

Met ingang van 1 mei 2022, voor een termijn eindigend op 31 december
2023, wordt een retributie gevestigd op het gebruik van de Heilig Hartkerk en de
pastorij.

Artikel 2 -

De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt vastgesteld als
volgt:
Er worden 3 groepen van gebruikers onderkend, elk met hun specifieke
verplichtingen:
A. VERMINDERD TARIEF
 Organisaties van Groep Mechelen;
 Stedelijke adviesraden;
 Verenigingen door de Stad erkend als actieve socioculturele vereniging;
 Politieke partijen;
 Mechelse scholen voor activiteiten binnen de schoolse werking.
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B. MARKTCONFORM TARIEF
 Verenigingen zonder erkenning door de Stad als socioculturele
vereniging;
 Scholen niet gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen;
 Natuurlijke personen, waarbij de activiteit een culturele insteek heeft.
C. COMMERCIEEL TARIEF
 Nijverheids- en/of handelsinstellingen;
 Inrichtingen en/of instellingen die een winstgevend karakter uitoefenen;
 Inrichtingen die een rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie
tot doel hebben;
 Natuurlijke personen, waarbij de activiteit geen culturele insteek heeft.
Artikel 3 - Indien de verhuur valt onder de btw-plichtige activiteiten, wordt de retributie
verhoogd met het toepasselijk btw-tarief.
Artikel 4- In elk geval moet de verschuldigde retributie vóór de ingebruikneming en dit tegen
ontvangstbewijs volledig en uitsluitend betaald worden in de handen van de
financieel directeur of zijn afgevaardigde.
Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan krijgt de inrichter geen beschikking en
wordt het in bewaring gegeven gedeelte van de retributie aangewend tot vergelding
van de geleverde administratieve prestaties.
Artikel 5- In de verschuldigde retributie zijn inbegrepen:
 de verbruikerskosten (elektriciteit, water, verwarming);
 de deelname in de kosten van brandverzekering;
 de billijke vergoeding
De kosten voor de schoonmaak zijn niet inbegrepen.
Artikel 5 - Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 6 - Het college van burgemeester en schepenen werd bij gemeenteraadsbesluit van 25
februari 2019 gemachtigd tot het vaststellen van het tarief van de retributie.
Artikel 7 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel
286 van het decreet over het lokaal bestuur.
7.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake
parkeren, met ingang vanaf 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 35 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, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Katleen Den Roover,
Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
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Kenzo Van den Bosch, Barbara Van de Perre) en 3 onthoudingen (Karel Geys, Farid Bennasser,
Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis




1 maart 2021 – agendapunt 9: De gemeenteraad beslist tot aanpassing van het
retributiereglement inzake parkeren van 26 oktober 2020.
Het college besluit op 7 maart 2022 de volledige Polderstraat op te nemen in de blauwe
zone op basis van een petitie uit de Polderstraat.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 55: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




Eind januari 2022 werd een petitie ingediend vanuit de Polderstraat i.v.m. een varia aan
mobiliteits- en parkeermaatregelen. Er was een ruime meerderheid voor het invoeren van
een bewonerskaart (een uitbreiding van de blauwe zone) in de Polderstraat.
Op het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022 wordt beslist op basis
van deze petitie om de volledige Polderstraat op te nemen in de blauwe zone.
Daarnaast worden volgende wijzigingen voorgesteld:
- Invoering wachttijd na nemen van parkeerticket voor kortparkeren
Om ervoor te zorgen dat de kortparkeerplaatsen beter worden gerespecteerd en rotatie
wordt gestimuleerd wordt geadviseerd een wachttijd te laten instellen op de
parkeerautomaten en in de apps, zodat een bestuurder niet onmiddellijk en meermaals
na elkaar een parkeerticket voor dezelfde zone voor kortparkeren kan nemen voor
éénzelfde nummerplaat. Deze wachttijd bedraagt 10 minuten.
- Correcties op vlak van digitalisering
Verlies en/of diefstal van de fysieke bewoners- of werknemerskaarten waardoor een
nieuwe kaart moet worden aangevraagd, is niet langer mogelijk, aangezien deze
volledig digitaal zijn. Daarnaast wordt een verduidelijking toegevoegd dat bepalingen
m.b.t. parkeertickets ook gelden voor parkeersessies die worden opgestart via app en
sms.
- Toevoeging tijdelijke bewonerskaarten
De bestaande regeling rond tijdelijke bewonerskaarten was niet opgenomen in het
retributiereglement en wordt nu toegevoegd. Men kan maximaal twee tijdelijke
bewonerskaarten aanvragen per domicilieadres (één gratis en één betalend aan
€10/maand). Een tijdelijke bewonerskaart is maximaal 2 maanden geldig. Dit wordt
reeds toegepast op deze manier.
- Wijziging geldigheidsduur parkeerkaart autodelen
Momenteel is een parkeerkaart voor autodelers twee jaar geldig. Er wordt opgemerkt
dat het zowel voor de autodelers (Cambio, Poppy, Klimaan, …) met meerdere
voertuigen in Mechelen als voor de parkeerwinkel van Streeteo een groot administratief
meerwerk is om deze parkeerkaarten elke twee jaar te verlengen. Vandaar wordt
voorgesteld de duur van deze parkeerkaarten uit te breiden naar 4 jaar.

Juridische grond


Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40 §3: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Met behoud van toepassing van de federale wetgeving in verband met
de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met
ingang vanaf 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
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Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement vast als volgt:
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid;
Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart
1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het Wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, beter gekend als de
Wegcode, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 2007;
Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven, tot aanvulling van het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met
een handicap;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke
parkeerkaart;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2001, waarbij het beheer inzake het parkeren
op de openbare weg, zoals een laatste maal gewijzigd op 30 maart 2006, in concessie werd
gegeven aan de INDIGO Infra Belgium NV;
Overwegende dat de stad Mechelen haar visie op mobiliteit wil omzetten in haar beleid, met
volgende uitgangspunten:
organisatie van een hoge rotatie inzake de bezetting van het aantal beschikbare
parkeerplaatsen ;
nastreven van een balans tussen de verschillende parkeerbehoeften van de
verschillende gebruikers;
- eenvoudige en duidelijke parkeerstructuur.
Gelet op het feit dat wanneer een voertuig binnen de afgebakende zonale
parkeerreglementering staat gestationeerd, hetzij in “betalende zone”, hetzij in “blauwe zone”,
het onderworpen is aan de bepalingen opgenomen in dit retributiereglement inzake parkeren,
kunnen de parkeerwachters van concessionaris INDIGO Infra Belgium NV een parkeerretributie
uitschrijven indien het voertuig in overtreding is met de bepaling uit dit retributiereglement.
Gelet op het feit dat de parkeerinfrastructuren Zandpoortvest, het Rode Kruisplein, de OVAMparking en de parking aan de hoek Lange Nieuwstraat en Tessestraat tot het stedelijke domein
van de stad Mechelen behoren, maar in kader van het mobiliteitsbeleid een belangrijke
openbare functie als (rand)parkings vervullen;
Gelet op de overeenkomst tussen de stad en de NMBS, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 26 juni 2018, betreffende de parkings van de NMBS zijnde:
-de parkings Nekkerspoel, zijnde het parkeerterrein van de NMBS aan de voorzijde en de
parkeerplaatsen op het Lakenmakersplein aan de kant van het spoorwegtalud;
-de parking centraal station onder de Postzegelbrug;
Gelet op de overeenkomst tussen de stad en de NMBS, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 29 juni 2020, betreffende de tijdelijke parking langs de Postzegellaan van de NMBS, waar
dezelfde tarieven gelden als de tarieven van de Postzegellaan;
Gelet op het feit dat de parkings van de NMBS in kader van het mobiliteitsbeleid een
belangrijke openbare functie als (rand)parkings vervullen;
Gelet op het feit dat het Keerdok tot het domein van De Vlaamse Waterweg NV behoort, maar
in kader van het mobiliteitsbeleid een belangrijke openbare functie als (rand)parking vervult;
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Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid een beperking in te stellen inzake parkeerduur op enkele
parkeerplaatsen, het ultrakort parkeren;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaande reglement d.d. 1 maart 2021;
Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden met verschillende regimes,
tarieven en faciliteiten ook een meer uitgebreide controle op de naleving van deze
reglementering noodzaakt;
Overwegende dat het aanleggen, verbeteren en onderhouden van de parkeerinfrastructuur
(signalisatie, parkeerplaatsen, belijning, reiniging,…) aanzienlijke lasten met zich meebrengt
voor de stad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;

BESLUIT:
TERMIJN, VOORWERP, DEFINITIES EN RETRIBUTIEPLICHTIGEN
Artikel 1 - § 1. Met ingang vanaf 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december
2025 wordt ten voordele van de stad Mechelen een retributie gevestigd voor het
parkeren van motorvoertuigen, hun aanhangwagens of hun onderdelen, op die
plaatsen en zones waar, krachtens de stedelijke politieverordeningen betreffende het
verkeer, een regime van betalend parkeren, bewonerskaartparkeren (samen met de
gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’, ‘2de verblijf’ en ‘tijdelijke parkeerkaart voor
verbouwingen’), werknemerskaartparkeren, blauwe zone-parkeren of beperking van
de parkeertijd gelden en/of waar het rechtmatig gebruik van de parkeerautomaten of
een ander systeem van betaling verplicht is.
§ 2. Onder ‘motorvoertuig’ wordt verstaan:
Elk voertuig dat is uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden
(artikel 2.16. van de Wegcode), de aanhangwagen ervan en/of de onderdelen.
§ 3. Onder ‘betalend parkeren’ wordt verstaan:
Parkeerregime conform de bepalingen van artikel 27.3 van de Wegcode.
§ 4. Onder ‘bewonerskaartparkeren’ wordt verstaan:
Parkeerregime conform de bepalingen van artikel 27ter van de Wegcode.
§ 5. Onder ‘werknemerskaartparkeren’ wordt verstaan:
Parkeerregime conform de bepalingen van artikel 27ter van de Wegcode.
§ 6. Onder ‘parkeerkaart voor autodelen’ wordt verstaan:
Parkeerkaart conform de bepalingen van artikel 2.2.53 van de Wegcode.
§ 7. Onder ‘blauwe-zone-parkeren’ wordt verstaan:
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Parkeerregime conform de bepalingen van de artikelen 27.1 en 2 van de
Wegcode.
§ 8. Onder een ‘regime van beperking van de parkeertijd’ wordt verstaan:
Parkeerregime conform de bepalingen van de artikelen 5 en 70.2.1.3°, a, b, d, e,
g van de Wegcode.
§ 9. Onder ‘parkeerbeheerder’ wordt verstaan:
De rechtspersoon waarmee de stad Mechelen een concessieovereenkomst
inzake het parkeerbeheer afsloot ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 10
juli 2001.
§ 10. Onder ‘andersvalidenkaart’ wordt verstaan:
De parkeerkaart zoals beschreven in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.
§ 11. Onder ‘blauwe parkeerschijf’ wordt verstaan:
De parkeerschijf zoals bedoeld in artikel 27.1.1 van de Wegcode.
§ 12. Onder ‘huisbezoekkaart’ wordt verstaan:
De kaart zoals bedoeld in artikel 9 van dit reglement.
§ 13. Onder gemeentelijke parkeerkaarten ‘hoekwoning’, ‘2de verblijf’ en ‘tijdelijke
parkeerkaart voor verbouwingen’ wordt verstaan:
De kaart zoals bedoeld in artikel 10 van dit reglement.
§ 14. Onder ‘bestuurder’ wordt verstaan:
De persoon die het motorvoertuig parkeert.
Artikel 2 - De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
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DE RETRIBUTIE BETALEND PARKEREN
Artikel 3 - De retributie betalend parkeren wordt gevestigd door middel van tarief 1 en tarief 2.
Artikel 4 - § 1. De retributie is verschuldigd van 08.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s
avonds.
§ 2. Voor de site Zandpoortvest, Rode Kruisplein, het Keerdok en de Postzegellaan is
de retributie van 08.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds verschuldigd.
§3.

Voor de parkings Nekkerspoel van de NMBS is de retributie echter van 08.00 uur
’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds verschuldigd.

Artikel 5 - § 1. Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie
verschuldigd, tenzij anders bepaald is in huidig retributiereglement.
§ 2. Voor de site Zandpoortvest, Rode Kruisplein, het Keerdok en de Postzegellaan is
geen retributie verschuldigd op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen,
noch op 11 juli.
§ 3. Voor de parkings Nekkerspoel van de NMBS is geen retributie verschuldigd op
zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, noch op 11 juli.
Artikel 6 - § 1. Tarief 2 wordt betaald:
ofwel aan de parkeerautomaten door middel van munten of
door middel van een elektronische betaalkaart, waardoor men een parkeerticket
verkrijgt;
ofwel door middel van het afnemen van een virtueel ticket bij een van de erkende
providers in Mechelen en volgens de instructies van deze.
§ 2. In de zone “centrum”, die de ganse binnenstad, de centrumzijde Guido
Gezellelaan, de parking Centjesmuur en de stationsbuurt omvat, waar maximaal
2 uren geparkeerd mag worden, bedraagt tarief 2, ook op zondagen, wettelijke
feestdagen en 11 juli:
1,00 euro :
1,80 euro :
2,50 euro :
3,20 euro :
4,00 euro :
4,80 euro :
5,00 euro :

..........................................................................30 minuten
..........................................................................45 minuten
..........................................................................1 uur
..........................................................................75 minuten
..........................................................................90 minuten
..........................................................................105 minuten
..........................................................................2 uur

In de zone “vesten” (lijst straten in bijlage), uitgezonderd de centrumzijde Guido
Gezellelaan en de parking Centjesmuur, waar maximaal 4 uren geparkeerd mag
worden, bedraagt tarief 2:
1,00 euro :
1,40 euro :
1,80 euro :
2,20 euro :
2,70 euro :
3,30 euro :
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4,40 euro :
4,90 euro :
5,40 euro :
5,90 euro :
6,80 euro :
7,30 euro :
7,80 euro :
8,30 euro :
8,90 euro :

..........................................................................2 uur
..........................................................................135 minuten
..........................................................................150 minuten
..........................................................................165 minuten
..........................................................................3 uur
..........................................................................195 minuten
..........................................................................210 minuten
..........................................................................225 minuten
..........................................................................4 uur

§ 3. Op de site Zandpoortvest, Rode Kruisplein, het Keerdok en de Postzegellaan
bedraagt tarief 2 :
-

1,00 euro voor 1 uur
2,00 euro voor 2 uren
2,50 euro voor 3 uren
3,00 euro voor 4 uren
3,50 euro voor 5 uren
4,00 euro voor 6 uren
4,50 euro voor 7 uren
5,00 euro voor 8 uren
5,00 euro voor 9 uren
5,00 euro voor 10 uren
5,00 euro voor 11 uren
5,00 euro voor 12 uren.

Op het Rode Kruisplein kan langer dan één dag geparkeerd worden met een
maximum van vijf werkdagen aan het tarief van 5 euro per extra dag.
§ 4. Op de parkings Nekkerspoel van de NMBS bedraagt tarief 2:
-

5 euro per dag
17 euro per week.

Op deze parkings zijn de houders van een NMBS-kaart en de dienstvoertuigen
van de NMBS vrijgesteld van deze retributie.
§ 5. Op de parkeerplaatsen in de Hoogstraat tussen de Ganzendries en de
Korenmarkt en op de eerste 8 schuine parkeerplaatsen in de Hanswijkstraat
(kant Graaf Van Egmontstraat), waar maximaal 30 minuten geparkeerd mag
worden, bedraagt tarief 2, ook op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli:


0,70 euro voor 30 minuten

Tussen het einde van een eerste parkeerticket voor kortparkeren en het nemen
van een tweede parkeerticket in dezelfde zone geldt een wachttijd van 10
minuten waarin geen ticket wordt gegeven voor dezelfde nummerplaat.
§ 6. Op de 9 schuine parkeerplaatsen in Onze-Lieve-Vrouwestraat aan de oneven
zijde tussen de Gebroeders Verhaegenstraat en de Louizastraat, waar maximaal
60 minuten geparkeerd mag worden, bedraagt tarief 2, ook op zondagen,
wettelijke feestdagen en 11 juli:
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2,50 euro voor 60 minuten

Tussen het einde van een eerste parkeerticket voor kortparkeren en het nemen
van een tweede parkeerticket in dezelfde zone geldt een wachttijd van 10
minuten waarin geen ticket wordt gegeven voor dezelfde nummerplaat.
§ 7. Door middel van het systeem van ‘het kwartier gratis’, kan de bestuurder een
parkeerticket verkrijgen uit de automaat, wat toelaat om 15 minuten gratis te
parkeren, zonder dat hiervoor tarief 2 betaald moet worden. De bestuurder mag
dit systeem niet ononderbroken gebruiken voor eenzelfde parkeerplaats.
Het systeem van ‘het gratis kwartier’ wordt maximaal 5 keer per dag per
nummerplaat toegelaten.
§ 8. De retributie voor het ultrakort parkeren op volgende parkeerplaatsen wordt als
volgt vastgesteld:
 op de Leermarkt ter hoogte van huisnummer 52
 in de Stationsstraat tussen het Koning Albertplein en de Hanswijkvaart aan
de zijde van de spoorwegberm
 op het Koning Albertplein tussen de rotonde en het busstation
-

gratis voor de maximumduur van vijftien minuten;

-

tarief 1 per motorvoertuig voor elke periode die langer is dan deze die gratis
is. Deze retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf
het moment van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot
het einde van de dag van de vaststelling.

Artikel 7 - § 1. De bestuurder wordt geacht voor tarief 1 gekozen te hebben indien de
aangestelde voor de controle op de naleving van het retributiereglement op het
ogenblik van controle vaststelt dat:
-

-

men niet over een geldig parkeerticket beschikt, noch over een - voor het
tijdstip en de plaats waarop geparkeerd wordt - geldige parkeerkaart
(bewonerskaart, werknemerskaart, parkeerkaart voor autodelen,
andersvalidenkaart, huisbezoekkaart, gemeentelijke parkeerkaart
‘hoekwoning’, gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’, ‘tijdelijke parkeerkaart
voor verbouwingen’) of een geldig geplaatste blauwe parkeerschijf in geval
van een defecte automaat bij toepassing van art. 27.3.1.2° van de wegcode;
de vooraf betaalde parkeerduur, zoals vermeld op het parkeerticket, en
afhankelijk van de zone, verstreken is;
de maximum toegelaten parkeerduur verstreken is, zoals vermeld op de
huisbezoekkaart of op de blauwe parkeerschijf die geplaatst werd in geval
van een defecte automaat bij toepassing van art. 27.3.1.2° van de wegcode;
de maximum toegelaten parkeerduur, afhankelijk van de zone, verstreken is;
het ticket of de kaart niet conform de voorwaarden van artikel 16 gebruikt
en/of zichtbaar worden gemaakt;
artikel 27 van de Wegcode niet wordt nageleefd;
artikel 9, §7 van deze verordening niet wordt nageleefd.

§ 2. Tarief 1 bedraagt in de zone binnenstad en de stationsbuurt 35,00 euro.
§ 3. Tarief 1 bedraagt voor de site Zandpoortvest, Rode Kruisplein, het Keerdok en de
Postzegellaan 35,00 euro.
§ 4. Tarief 1 bedraagt voor de parkings Nekkerspoel van de NMBS 35,00 euro.
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§ 5. Tarief 1 bedraagt voor de parkeerplaatsen in de Hoogstraat tussen de
Ganzendries en de Korenmarkt en op de eerste 8 schuine parkeerplaatsen in de
Hanswijkstraat (kant Graaf Van Egmontstraat) 35,00 euro.
Tarief 1 geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf het moment
van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot het einde van
de dag van de vaststelling. Voor parkings Zandpoortvest, Rode Kruisplein, het
Keerdok, de Postzegellaan wordt dit maximum uitgebreid tot twaalf uren en voor
de parkings Nekkerspoel van de NMBS tot 10 uren.
Artikel 8 - § 1. Personen die houder zijn van een geldige bewonerskaart of
werknemerskaart en die kaart op geldige wijze (conform artikel 16) aanbrengen,
zijn vrijgesteld van de betaling van retributie in de zone(s) waar de
bewonerskaart en werknemerskaart geldt, met uitzondering van de parkings
Nekkerspoel van de NMBS.
§ 2. Op de bewonerskaart van bewoners die op maximum 50 meter van een
bewonerskaartzone-grens wonen, wordt ook voor de aangrenzende zone een
vrijstelling van retributie voorzien.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast te beslissen op
straatniveau over de precieze afbakening van de bufferzone in uitvoering van de
principes vastgelegd in de zoneringskaart die in bijlage bij dit reglement gaat en
die er onlosmakelijk deel van uit maakt.
§ 3. Bewonerskaarthouders wiens domicilie op de IJzerenleen gevestigd is, zijn
vrijgesteld van retributie binnen de bufferzone van 300 meter rondom de
IJzerenleen en een bijkomende zone, mits voorlegging van hun
bewonersparkeerkaart conform artikel 16.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast te beslissen op
straatniveau over de precieze afbakening van de bufferzone en de bijkomende
zone in uitvoering van de principes vastgelegd in de zoneringskaart die in bijlage
bij dit reglement gaat.
§ 4. Houders van een bewonerskaart kunnen echter niet gratis parkeren door middel
van het voorleggen van een geldige bewonerskaart in de zones waarvan de
hierna vernoemde commerciële assen, straten en markten deel uitmaken,
behoudens zondagen, wettelijke feestdagen, 11 juli en alle overige dagen tussen
8:00 uur – 9:00 uur en 18:00 uur – 20:00 uur:
*
*
*
*
*
*
*
*

Sint-Katelijnestraat - Steenweg
as Befferstraat - Veemarkt - Keizerstraat
Veemarkt - Biest
IJzerenleen + zijstraten
as Hoogstraat - Korenmarkt - Guldenstraat
autoluw gebied (Bruul - Geitestraat - Blauwhondstraat - Borzestraat Schaalstraat - Botermarkt - Désiré Boucherystraat - Hallestraat - Grote
Markt)
as Onze-Lieve-Vrouwestraat - Hanswijkstraat
as Hendrik Consciencestraat - Kardinaal Mercierplein - Graaf van
Egmontstraat

Artikel 9 - § 1. Personen die houder zijn van een geldige huisbezoekkaart en die kaart op
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geldige wijze (conform artikel 16) aanbrengen, zijn vrijgesteld van de betaling van
de retributie betalend parkeren.
§ 2. Om een huisbezoekkaart te kunnen aanschaffen, moet men voldoen aan
volgende voorwaarden:een medisch of paramedisch beroep uitoefenen waarvoor
huisbezoeken op Mechels grondgebied noodzakelijk zijn en beschikken over een
motorvoertuig, ingeschreven op naam van de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon, dat gebruikt werd om genoemde huisbezoeken af te leggen;
§ 3. Er wordt maximum één huisbezoekkaart uitgereikt per natuurlijke persoon die in
de voorwaarden genoemd in §2 verkeert. Voor rechtspersonen die in de
medische of paramedische sector werkzaam zijn is het maximum aantal
huisbezoekkaarten gelijk aan het aantal natuurlijke personen die voor hen
activiteiten uitoefenen en voldoen aan de voorwaarden van §2.
§ 4. Een huisbezoekkaart wordt per jaar uitgegeven. De retributie bedraagt 100,00
euro.
Bij verlies of diefstal bedraagt de retributie voor een vervangende
huisbezoekkaart 25,00 euro.
§ 5. Indien de huisbezoekkaart niet voor een volledig jaar wordt aangeschaft of indien
ze voor het einde van het jaar terug wordt ingediend bij de parkeerbeheerder,
wordt de retributie pro rata temporis aangerekend of desgevallend terugbetaald.
§ 6. De huisbezoekkaarten kunnen worden aangevraagd via het kantoor van de
parkeerbeheerder.
§ 7. Houders van een huisbezoekkaart, kunnen echter maximum 1 uur gratis
parkeren op dezelfde parkeerplaats mits naleving van artikel 16.
§ 8. De persoon die op basis van gegevens, waarvan achteraf zou blijken dat deze
manifest onjuist zijn, ten onrechte een huisbezoekkaart heeft bekomen, wordt
gedurende het jaar waarin het bedrog is vastgesteld en de drie daaropvolgende
jaren uitgesloten van het recht op een huisbezoekkaart en dit onverminderd het
recht van het stadsbestuur om een klacht bij de rechtsinstanties neer te leggen.
Artikel 10 - § 1. Personen die houder zijn van een geldige gemeentelijke parkeerkaart
‘hoekwoning’, een geldige gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ of een geldige
‘tijdelijke parkeerkaart voor verbouwing’ en die kaarten op geldige wijze (conform
artikel 16) aanbrengen, zijn vrijgesteld van de betaling van de retributie betalend
parkeren.
§ 2. Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’ te kunnen aanschaffen, dienen
de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart hun domicilie te hebben in
een woning waarvan minstens één zijgevel in de blauwe of betalende zone
gelegen is.
§ 3. Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ te kunnen aanschaffen, dienen
de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart te verblijven in een woning,
gelegen in de blauwe of betalende zone, die onderworpen is aan de
gemeentebelasting op tweede verblijven en deze gemeentebelasting dient ook
betaald te worden door de belastingplichtige.
§ 4. Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘tijdelijke parkeerkaart voor verbouwing’ te
kunnen aanschaffen dienen de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart
PV Gemeenteraad
25 april 2022

25

een eigendomsakte van het pand waar de verbouwingen betrekking op hebben
te kunnen voorleggen. De retributie van de tijdelijke parkeerkaart voor
verbouwing bedraagt 40 euro per maand met een maximum van 6 aansluitende
maanden. Er wordt maximum één tijdelijke parkeerkaart voor verbouwing
uitgereikt per adres.
§ 5. De gemeentelijke parkeerkaarten ‘hoekwoning’, ‘2de verblijf’ en ‘tijdelijke
parkeerkaarten voor verbouwing’ voldoen aan de zelfde modaliteiten als de
bewonerskaart (conform artikel 12).
Artikel 11 - § 1. De bestuurder kan geen bezwaar indienen wanneer hij, niettegenstaande
een betaalde retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil
van de stad of ingeval van evacuatie van het voertuig bij politiebevel.
§ 2. De bestuurder kan geen verhaal uitoefenen tegen de stad ingeval van slechte
werking van de parkeerautomaat.
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN BEWONERSKAART
Artikel 12 - § 1. Om een bewonerskaart aan te schaffen, moet men voldoen aan
volgende cumulatieve voorwaarden:
1.

natuurlijke persoon zijn;

2.

gedomicilieerd zijn in de bewonerskaartzone waarvoor men een
bewonerskaart wenst;

3.

beschikken over een motorvoertuig ingeschreven op eigen naam met
voorlegging van de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van het
motorvoertuig of;
beschikken over een motorvoertuig niet op eigen naam ingeschreven met
voorlegging van de identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het
motorvoertuig en
- indien het motorvoertuig op naam van een andere persoon is ingeschreven,
een attest van de verzekeraar van het motorvoertuig waarin bevestigd
wordt dat de aanvrager van de bewonerskaart medebestuurder is;
- indien het een bedrijfsvoertuig betreft, een attest van de werkgever waarin
vermeld is dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is;
- indien het een leasewagen van de werkgever is, een attest van de
werkgever waarin vermeld wordt dat de aanvrager de gebruikelijke
bestuurder is en een kopie van het leasecontract;
- indien het motorvoertuig ter beschikking wordt gesteld door een bedrijf
waarin de aanvrager eigenaar, zaakvoerder of bestuurder is, een kopie van
het leasecontract en een kopie van publicatie van de statuten in het
Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager één van voornoemde
functies vervult;
- indien het een vervangwagen betreft, een attest van de garage of
automobielvereniging waarin vermeld staat dat de aanvrager van de
bewonerskaart over het motorvoertuig kan beschikken.

§ 2. Er worden maximum twee bewonerskaarten uitgereikt per domicilieadres.
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§ 3. De eerste bewonerskaart wordt per twee kalenderjaren uitgegeven.
De afgifte van de eerste bewonerskaart is gratis.
De retributie voor de tweede bewonerskaart bedraagt 120 euro per jaar.
§ 4. Er worden maximum twee tijdelijke bewonerskaarten uitgereikt per
domicilieadres. Een tijdelijke bewonerskaart is twee maanden geldig. De
retributie voor de tijdelijke tweede bewonerskaart bedraagt 10 euro per maand.
§ 5. De bewonerskaarten worden aangevraagd via het kantoor van de
parkeerbeheerder.
§ 6. De persoon die op basis van gegevens, waarvan achteraf zou blijken dat deze
manifest onjuist zijn, ten onrechte een bewonerskaart heeft bekomen, wordt
gedurende het jaar waarin het bedrog is vastgesteld en de drie daaropvolgende
kalenderjaren uitgesloten van het recht op een bewonerskaart en dit
onverminderd het recht van het stadsbestuur om een klacht bij de
rechtsinstanties neer te leggen.
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN WERKNEMERSKAART
Artikel 13 - § 1. Om een werknemerskaart aan te schaffen, moet men voldoen aan volgende
cumulatieve voorwaarden:
1.

natuurlijke persoon of firma/school/organisatie zijn;

2. als natuurlijke persoon tewerkgesteld zijn door een firma, school of
organisatie waarvan het adres in de zone betalend parkeren of blauwe zone
ligt;
als firma/school/organisatie gelegen zijn in de zone betalend parkeren of
blauwe zone;
3.

beschikken over een motorvoertuig ingeschreven op eigen naam met
voorlegging van de identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het
motorvoertuig en een attest van tewerkstelling afgeleverd door de werkgever
met duidelijke vermelding van het adres van de firma of de school en het
ondernemingsnummer van de firma;
beschikken over een motorvoertuig niet op eigen naam ingeschreven met
voorlegging van de identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het
motorvoertuig, een attest van tewerkstelling afgeleverd door de werkgever
met duidelijke vermelding van het adres van de firma of de school en het
ondernemingsnummer van de firma en
- indien het motorvoertuig op naam van een andere persoon is ingeschreven,
een attest van de verzekeraar van het motorvoertuig waarin bevestigd
wordt dat de aanvrager van de werknemerskaart medebestuurder is;
- indien het een bedrijfsvoertuig betreft, een attest van de werkgever waarin
vermeld is dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is;
- indien het een leasewagen van de werkgever is, een attest van de
werkgever waarin vermeld is dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder
is en een kopie van het leasecontract;
- indien het motorvoertuig ter beschikking wordt gesteld door een bedrijf
waarvan de aanvrager eigenaar, zaakvoerder of bestuurder is, een kopie
van het leasecontract en een kopie van publicatie van de statuten in het
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Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager van het bedrijf dat
leasingnemer is één van voornoemde functies vervult;
- indien het een vervangwagen betreft, een attest van de garage of
automobielvereniging waarin vermeld staat dat de aanvrager van de
werknemerskaart over het motorvoertuig kan beschikken.
§ 2. Er worden maximum twee nummerplaten aan één werknemerskaart toegewezen.
Er worden maximum vijf werknemerskaarten, die niet gekoppeld zijn aan een
nummerplaat, per firma/school/organisatie uitgereikt.
§ 3. De retributie per werknemerskaart bedraagt 35 euro per maand en 250 euro per
jaar.
§ 4. De werknemerskaart wordt gekoppeld aan een locatie binnen een zone die door
het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld in kaart in bijlage
bij dit reglement en er onlosmakelijk deel van uit maakt.
§ 5. Indien de werknemerskaart voor één jaar werd aangevraagd en de
werknemer deze vroegtijdig wenst in te leveren, worden de resterende
volledige maanden pro rata temporis terugbetaald. Een begonnen maand
wordt niet terugbetaald.
§ 6. De werknemerskaarten worden aangevraagd door de werknemer via het kantoor
van de parkeerbeheerder.
§ 7. De persoon die op basis van gegevens, waarvan achteraf zou blijken dat deze
manifest onjuist zijn, ten onrechte een werknemerskaart heeft bekomen, wordt
gedurende het jaar waarin het bedrog is vastgesteld en de drie daaropvolgende
kalenderjaren uitgesloten van het recht op een werknemerskaart en dit
onverminderd het recht van het stadsbestuur om een klacht bij de
rechtsinstanties neer te leggen.
DE RETRIBUTIE PARKEREN IN EEN BLAUWE ZONE
Artikel 14 - § 1. De retributie parkeren in een blauwe zone beoogt het parkeren van een
motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar een blauwezone-reglementering van toepassing is, waarvan een lijst van straten in bijlage bij
dit reglement. De retributie is verschuldigd van 08.00 uur tot 20.00 uur.
Tarief 1 bedraagt in de blauwe zone 35,00 euro.
Zij wordt als volgt vastgesteld:
-

gratis voor de maximumduur van twee uur tenzij een andere maximumduur
vermeld is op de signalisatie;

-

tarief 1 per motorvoertuig voor elke periode die langer is dan deze die gratis
is. Deze retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf
het moment van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot
het einde van de dag van de vaststelling.

§ 2. De retributie is niet verschuldigd op zondagen, wettelijke feestdagen, 11 juli en
op het tijdstip dat wordt vermeld op de signalisatie.
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§ 3. De retributie voor het ultrakort parkeren op volgende parkeerplaatsen is
verschuldigd zonder periodebeperking:
 twee parkeerplaatsen op de Brusselsesteenweg ter hoogte van huisnummers
10 – 12;
 één parkeerplaats op de Brusselsesteenweg ter hoogte van huisnummer 1
 parkeerplaatsen op de Ridder Dessainlaan van het begin van de parkeerstrook
ter hoogte van huisnummer 2 tot het beginbord van de blauwe zone aan de
kant van de pare huisnummers
Zij wordt als volgt vastgesteld:
-

gratis voor de maximumduur van vijftien minuten;

-

Tarief 1 per motorvoertuig voor elke periode die langer is dan deze die gratis
is. Deze retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf
het moment van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot
het einde van de dag van de vaststelling.

§ 4. De retributie voor de blauwe zone aan de Nekkerhal, waarvan een lijst van
straten in bijlage bij dit reglement, is verschuldigd op zaterdagen en zondagen
van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Zij wordt als volgt vastgesteld:
-

gratis voor de maximumduur van twee uur tenzij een andere maximumduur
vermeld is op de signalisatie;

-

Tarief 1 per motorvoertuig voor elke periode die langer is dan deze die gratis
is. Deze retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf
het moment van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot
het einde van de dag van de vaststelling.

§ 5. De retributie voor de blauwe zone aan de wijk Katanga, waarvan een lijst van
straten in bijlage bij dit reglement, is verschuldigd op weekdagen tussen 18.00
uur en 24.00 uur en zaterdagen en zondagen van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Zij wordt als volgt vastgesteld:
-

gratis voor de maximumduur van twee uur tenzij een andere maximumduur
vermeld is op de signalisatie;

-

Tarief 1 per motorvoertuig voor elke periode die langer is dan deze die gratis
is. Deze retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf
het moment van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot
het einde van de dag van de vaststelling.

§ 6. De retributie voor de blauwe zone op het deel van de Liersesteenweg tussen de
R6 en de Eikestraat is verschuldigd op alle dagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur.
Zij wordt als volgt vastgesteld:
-
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-

Tarief 1 per motorvoertuig voor elke periode die langer is dan deze die gratis
is. Deze retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf
het moment van de vaststelling vermeld op het parkeerticket en maximum tot
het einde van de dag van de vaststelling.

§ 7. De door de bestuurder gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van een parkeerschijf
overeenkomstig artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer.
§ 8. De retributie is verschuldigd zodra het motorvoertuig langer geparkeerd is dan de
tijd die toegelaten is door de verkeersborden en is betaalbaar door overschrijving
op de rekening vermeld op de uitnodiging tot betalen van de retributie.
§ 9. De bestuurder van het motorvoertuig die de geldige parkeerschijf niet zichtbaar
achter de voorruit plaatst, wordt steeds geacht voor het in §1, §3, §4, §5 en §6
bedoelde forfaitaire tarief gekozen te hebben.
§ 10. Personen die houder zijn van een geldige bewonerskaart of
een werknemerskaart of een gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’, een
gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ of een gemeentelijke parkeerkaart
‘tijdelijke parkeerkaart voor verbouwingen’ en die kaart op geldige wijze (conform
artikel 16) aanbrengen, zijn vrijgesteld van de betaling van retributie in de zone(s)
die op de voorzijde van de bewonerskaart, werknemerskaart, gemeentelijke
parkeerkaart ‘hoekwoning’ en een gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’
vermeld staat, behalve voor de retributie voorzien in § 3 van artikel 14.
PROJECT AUTODELEN
Artikel 15 - § 1. De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor motorvoertuigen van
door het college erkende autodeel-organisaties met standplaats Mechelen wanneer zij
geparkeerd zijn op de voor deze voertuigen voorbehouden parkeerplaatsen, te
herkennen door het verkeersbord E9a of E9b met onderbord “autodelen” en dit
zowel in de blauwe als in de betalende zones.
§ 2. Deelauto’s van door het college erkende autodeel-organisaties met standplaats
Mechelen kunnen na aanvraag een parkeerkaart voor autodelen toegekend
worden voor het gebied te Mechelen waar betalend parkeren en blauwe zone
geldt, met uitzondering van de commerciële straten. De parkeerkaart voor
autodelen geldt als bewonerskaart en dit zowel in de blauwe als in de betalende
zone.
§ 3. De parkeerkaart voor deelwagens is telkens vier jaar geldig.
BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ELK DER RETRIBUTIES
Artikel 16 - § 1. Parkeertickets, bewonerskaarten, werknemerskaarten, parkeerkaarten voor
autodelen, huisbezoekkaarten, gemeentelijke parkeerkaarten ‘hoekwoning’ en
gemeentelijke parkeerkaarten ‘2de verblijf’ moeten ofwel virtueel ofwel duidelijk
zichtbaar voor de controlewachters (aangestelden van de parkeerbeheerder) op
de binnenkant van de voorruit worden aangebracht, of indien er geen voorruit is,
op het voorste gedeelte van het motorvoertuig.
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§ 2. Blauwe parkeerschijven en huisbezoekkaarten moeten bovendien zodanig
worden geplaatst dat het uur van instellen van de schijf, hetgeen de mogelijkheid
biedt tot het afleiden van het uiterste tijdstip waarop men vrijgesteld is van
retributie, duidelijk kan afgelezen worden en dit binnen het daartoe opgelegde
model van kaart.
Artikel 17 - § 1. Dienstvoertuigen van het stadsbestuur Mechelen, voertuigen die eigendom
zijn van de Vlaamse Overheid en gebruikt worden als dienstvoertuigen binnen de
stad Mechelen en dit voor inspectie en onderhoud van de gewestwegen,
dienstvoertuigen van het Sociaal Huis Mechelen, dienstvoertuigen van het
Zorgbedrijf Rivierenland, politiewagens van politiezone Mechelen-Willebroek,
brandweerwagens van brandweerzone Rivierenland en ziekenwagens van
Mechelen en voertuigen van De Vlaamse Waterweg NV zijn vrijgesteld van
retributie. De voertuigen van de vzw mmMechelen Feest en vzw Beeldsmederij
De Maan zijn enkel op de OVAM-parking vrijgesteld van retributie.
§ 2. Houders van een andersvalidenkaart zijn eveneens vrijgesteld van retributie, op
voorwaarde dat de vernoemde kaart conform artikel 16 van deze verordening
duidelijk zichtbaar wordt aangebracht.
Artikel 18 - De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen
worden uitgerust met een oplaadpunt en mogen enkel worden ingenomen
door elektrische voertuigen.
Een elektrisch voertuig dat op een parkeerplaats staat, voorbehouden voor elektrische
voertuigen, dient de parkeerretributie te betalen zoals bepaald in artikel 6, 7 en 14 van
het retributiereglement, ongeacht of het voertuig aan het opladen is of niet.
Artikel 19 – De bepalingen die gelden inzake parkeertickets, gelden eveneens voor
bestuurders die een parkeersessie starten via sms en/of app.
Artikel 20 - De aangestelden van de parkeerbeheerder zijn gemachtigd vaststellingen in het kader
van dit retributiereglement uit te voeren, in het bijzonder de eventuele miskenning van
de retributieverplichting vast te stellen.
Artikel 21 - Dit retributiereglement valt niet onder het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 –
punt 3: machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven
vast te stellen voor alle door de gemeenteraad vastgestelde/vast te stellen
retributiereglementen.
Artikel 22 - Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen, hetzij door de stad, hetzij door de
parkeerbeheerder.
Artikel 23 - Deze verordening vervangt alle voorgaande ten deze.
Artikel 24 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet
over het lokaal bestuur.

8.

FINANCIËN. Vaststelling plaatsingsprocedure en voorwaarden voor het
verstrekken van een langlopende lening van 18.000.000 euro op 20 jaar voor
de financieringsbehoefte van stad, OCMW en autonome gemeentebedrijven
(AGB’s).
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Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre), 8 stemmen tegen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch) en 6 onthoudingen (Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser,
Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis


Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 58: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Het aangaan van leningen is niet langer aan de formele regelgeving overheidsopdrachten
onderworpen. De principes van behoorlijk bestuur moeten uiteraard wel gerespecteerd
worden.
De typedocumenten, nl. brief opvragen offertes en typecontract, die de VVSG en de Vlaamse
Lokale Financieel Beheerders opstelden, wordt gebruikt en aangepast aan de specifieke
behoeften van de stad.
De volgende uitgangspunten bepalen het bedrag van de op te nemen lening in 2022 bij
financiële instellingen:
 Op te nemen leningen stad: 9.529.000 euro;
 Op te nemen leningen AGB MAC: 782.000 euro;
 Op te nemen leningen AGB SAM: 7.689.000 euro.
Totaal bedrag op te nemen lening: 18.000.000 euro
De in het meerjarenplan voorziene looptijd is 20 jaar.
Gezien de Oekraïnecrisis, de opstoot van inflatie en de verwachting dat de Europese Centrale
Bank (ECB) later dit jaar de basisrente opwaarts zal herzien, is de bankmarge moeilijk
voorspelbaar.
De langetermijnrentevoeten zijn alvast weer duidelijk in een stijgende lijn sinds begin dit jaar.
Er wordt dan ook geadviseerd om zo snel mogelijk de nodige kredieten te kunnen plaatsen en
op te nemen, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van de huidige rentevoeten.
In 2020 bedroeg de kredietmarge voor de gegunde lening op 30 jaar aan Belfius 0,774%
(o.b.v. korte termijn vlottende rente, welke semestrieel wordt vastgesteld), en met een cap
(maximum) van 1,11% tijdens deze legislatuur.
In 2021 bedroeg de kredietmarge voor de gegunde lening op 20 jaar aan KBC Bank 0,58%
bovenop een basisrentevoet van 0,298%, dus een jaarlijkse rente van 0,878% in totaliteit.
In het bestek vragen we aan de financiële instellingen een basisvoorstel met een vaste
intrestvoet voor een krediet op 20 jaar.
Er wordt inzake de schuldportefeuille gestreefd naar een evenwichtige spreiding tussen
kredieten met vaste rente en kredieten met variabele rente. Elke vorm houdt een bepaald
risico in afhankelijk van de evolutie van de rentevoeten in de toekomst.
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Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40: Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale
bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Budgetopgave
Jaar

ARK

Toelichting
opgave

MJP

2022

1733100

MJP005210

2022

1733120

MJP005212

2022

1733110

MJP005211

Op te nemen
leningen stad
Op te nemen
leningen AGB
MAC
Op te nemen
leningen AGB
SAM

Huidig
Transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

9.897.453,19

6.810.566,04

Aangevraagd
krediet

782.397,00
7.689.834,00

Aanpassing meerjarenplan voor bespreking (≠ budgetneutraal)
Toelichting AMJP
Budgetsleutel
AC
2023/6500110
/10/0040/08 AC000170
2024/6500110
/10/0040/08 AC000170
2025/6500110
/10/0040/08 AC000170

Omschrijving reden van aanpassing

MJP

Omschrijving
AMJP

Wijziging
AMJP

Beschikbaar na
vastlegging/
opbrengst

Verwijzing

MJP003158 Intresten stad

4.106.354,50 AMJP6

MJP003158 Intresten stad

3.766.834,82 AMJP6

MJP003158 Intresten stad

3.245.999,34 AMJP6

In de aanpassing meerjarenplan nr. 6 zullen samen met de verwerking van de boni van de
rekening 2021 de nodige aanpassingen worden gedaan m.b.t. verwerking van de intresten.
Momenteel staat er over het volledige meerjarenplan heen voldoende krediet in om de huidige
18 miljoen euro af te betalen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de plaatsingsprocedure en de voorwaarden vast voor het verstrekken
van een langlopende lening op 20 jaar van 18.000.000 euro, voor de financieringsbehoefte van
stad, OCMW en de autonome gemeentebedrijven (AGB’s), te richten aan de financiële
instellingen die in het verleden deelnamen aan gunningsprocedures voor leningen (Argenta,
Belfius, ING en KBC) en aan iedere andere instelling die meldt interesse te hebben om deel te
nemen aan de procedure.
9.

BESTUUR. Aanduiding nieuw stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd lid voor
de algemene vergadering van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)
Mechelen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre) en 14 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc
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Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den
Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis






Gemeenteraad van 25 februari 2019 – agendapunt 39:
- Aanduiding van volgende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van vzw
LOGO:
o Als stemgerechtigd lid: de heer Frie Niesten;
o Als niet-stemgerechtigd lid: de heer Frank Vanmessem, stafmedewerker Welzijn.
- Voordracht van mevrouw Gabriella De Francesco als kandidaat-bestuurder van vzw
LOGO.
OCMW-raad van 25 februari 2019 – agendapunt 6:
- Aanduiding van de heer Chris Michiels als stemgerechtigd lid.
Gemeenteraad 16 december 2019 – agendapunt 65:
- Aanduiding van mevrouw Lies Vandeneede, stafmedewerker Sociaal Beleid, als nietstemgerechtigd lid, ter vervanging van Frank Vanmessem.
Collegebeslissing 28 maart 2022 - agendapunt 11: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie





De vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen (LOGO) heeft tot doel:
- de uitbouw van gezondheidspromotie en ziektepreventie binnen het grondgebied van de
vereniging;
- het organiseren van een netwerk om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te
realiseren.
De heer Frie Niesten heeft zijn ontslag ingediend als stemgerechtigd lid bij de algemene
vergadering van de vzw LOGO Mechelen. Vanuit de stadslijst wordt de heer Faysal El
Morabet voorgesteld als zijn vervanger.
Als niet-stemgerechtigd lid wordt mevrouw Eleen Naessens, teamverantwoordelijke
Preventieve Gezondheid (afdeling Sociaal Beleid) voorgesteld. Dit ter vervanging van
mevrouw Lies Vandeneede, die niet langer voor de stad Mechelen werkt.

Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, 4°.
De statuten van LOGO vzw, inzonderheid de bepalingen m.b.t. de bestuursorganen van de
vzw.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers aan voor de algemene vergadering van
vzw LOGO Mechelen voor de resterende duur van de legislatuur:
 De heer Faysal El Morabet als stemgerechtigd lid, ter vervanging van de heer Frie Niesten.
 Mevrouw Eleen Naessens, teamverantwoordelijke Preventieve Gezondheid (afdeling Sociaal
Beleid), als niet-stemgerechtigd lid, ter vervanging van mevrouw Lies Vandeneede.
10.

KLIMAAT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen met
Klimaan 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
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Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch)

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'.
Besluit gemeenteraad 28 juni 2021 – agendapunt 34: Goedkeuring lokaal energie- en
klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.
Besluit college 17 januari 2022: Mechelen klimaatneutraal. Goedkeuring inzet middelen
Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 17: 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 en het winnen van de
European Green Leaf Award in 2020.
Het college keurt op 17 januari 2022 de inzet van de middelen voor het lokaal energie- en
klimaatpact goed. Dit omvat exploitatiemiddelen die ingezet worden voor onder meer een
samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen en anderzijds personeelsmiddelen (expert
energiedelen).
In samenspraak met Klimaan vzw werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
waarmee Klimaan middelen ontvangt om in te zetten op de nieuwe wetgeving omtrent
energiedelen/energiegemeenschapen. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt daarnaast
dat de expert energiedelen (personeelslid stad Mechelen) kan ingezet worden bij Klimaan
voor gedeelde projecten.

Argumentatie
Het college stelt voor aan de gemeenteraad voor om volgend punt goed te keuren:
‘Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen met Klimaan vzw’
en wel omwille van de volgende redenen:
 De samenwerking versterkt het stedelijk klimaatbeleid;
 De samenwerking versterkt Mechelen om het overzicht te behouden en pionier te blijven in
een snel veranderende energiemarkt;
 De besteding van de middelen geeft uitvoering aan het Vlaams Lokaal Energie- en
klimaatpact.
Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen. Mits
opname toelage in lijst van nominatieve subsidies.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend met opmerkingen. Mits opname op lijst op van nominatieve subsidies door de
gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Deze toelage wordt betaald met middelen van het Lokaal Energie en Klimaatpact, zoals
bepaald door het college van 17 januari 2022.
Budgetopgave
Jaar

ARK
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MJP

Toelichting opgave

Huidig
Transactiekredi
et

Huidig
beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

35
2022

6490110

MJP009071

Toelage via
samenwerkingsovereenkomst

30.000

30.000

30.000

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen met Klimaan vzw
goed.
(bijlage 10)

11.

KLIMAAT. Goedkeuring aangepast investeringssubsidiereglement ‘Paraat voor
het klimaat’, met ingang van 26 april 2022.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis



Besluit gemeenteraad 30 maart 2020 – agendapunt 5: Goedkeuring subsidiereglement
‘Paraat voor het klimaat’ met ingang van 1 april 2020.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 18: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie







Het Burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors is de reguliere beweging met
deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie
en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun
verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 40 % CO2reductiedoelstelling te behalen en te overtreffen tegen 2030.
Het voorliggend reglement voorziet sinds 2015 ondersteuning voor de tertiaire sector om te
investeren in klimaatgerichte ingrepen. Het reglement wordt regelmatig herzien om actueel
te blijven. In de huidige herziening worden volgende ingrepen toegepast:
- Het criterium ‘crowdfunding’ wordt geschrapt. De praktijk van het reglement wijst uit
dat dit criterium erg veel administratieve last meebrengt voor de aanvragers. De
meerwaarde van crowdfunding als verplichting blijkt daarentegen beperkt.
- Het reglement wordt in lijn gebracht met de voorwaarden aangaande toelages zoals
bepaald in de gemeenteraad van 28 januari 2019.
- De samenstelling van de subsidiecommissie wordt vereenvoudigd en meer flexibel
gemaakt. Er wordt immers ervaren dat erg diverse dossiers worden ingediend die
diverse expertises vereisen.
Het aanvraagformulier wordt eveneens aangepast en gedigitaliseerd.
Gezien de timing wordt de communicatie van deze subsidie opgestart “onder voorbehoud
van goedkeuring door de gemeenteraad”.

Argumentatie
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het vernieuwde ‘paraat voor het klimaat’ goed
te keuren en wel omwille van de volgende redenen:
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De aanpassingen zijn volledig in lijn met de doelstellingen en filosofie van het reglement.
De aanpassingen maken het reglement toegankelijker voor aanvragers.
Het reglement is een succesvolle actie rond klimaat voor de tertiaire sector.

Advies



Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.
Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen


Het budget voor het subsidiereglement (71.000 euro) ‘Klimaatinvestering in scholen’ is in
de meerjarenplanning 2020–2025 ingeschreven op raming MJP002665 met budgetsleutel
2022/6640200/40/0350/01.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het aangepast investeringssubsidiereglement ‘Paraat
voor het klimaat’ met ingang van 26 april 2022.
Het vorige gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2020 – agendapunt 5 wordt bij deze
opgeheven.
(bijlage 11)
12.

SOCIAAL BELEID. Aktename collegebeslissing 4 april 2022 – agendapunt 24
tot dwingende en onvoorziene uitgave voor de bouw van een nooddorp op de
grindparking van de Nekkersite Mechelen voor Oekraïense vluchtelingen, in
toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.

Motivering
Voorgeschiedenis


Collegebeslissing 4 april 2022 – agendapunt 24: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
In zitting van 4 april 2022 nam het college volgende beslissing:
“Feiten en context







De Vlaamse Regering heeft beslist om Antwerpen en Mechelen aan te duiden als pilootsteden voor
het opbouwen van een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen.
In eerste instantie was het de bedoeling dat Vlaanderen dit project zelf zou organiseren en
financieren (via het Facilitair Bedrijf Vlaanderen). Uiteindelijk werd eind maart 2022 beslist dat voor
de eerste 2 pilootprojecten in Mechelen en Antwerpen, de steden zelf moeten instaan voor de
praktische realisatie en prefinanciering.
De parking tegenover de Nekkerhal is de enige locatie waar de stad Mechelen snel een
infrastructuur van 200 woonunits kan opbouwen, mits deels gebruik te maken van de grindparking
op de Nekker-site.
Projectomschrijving: Bouw van een nooddorp bij hoogdringendheid. Verschillende mogelijke partners
werden gecontacteerd.
Vraagstelling aan de mogelijke partners: 200 woonunits en timing waarbinnen de units kunnen
geleverd worden.
Volgende firma’s werd gevraagd een offerte in te dienen:
Firma Real: kan enkel 50 kantoorunits (geen isolatie) en sanitairunits leveren  offerte niet
conform de vraagstelling.
Firma Caravandeal/Paradon vakantieparks: kunnen slechts 8 chalets snel leveren. Voor extra
chalets geldt minimum 3 maanden wachttijd  niet conform de vraagstelling.
Firma Idelco: levering 208 woonunits en 30 sanitaire units mogelijk op afroep – Kostprijs
1.159.934 euro – 25% korting = 869.950,50 euro + BTW.
Firma Warsco: levering snel 41 woonunits  offerte niet conform de vraagstelling.
Firma Compere  geen offerte.
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Firma Corbiz  geen offerte.
Collegebeslissing 4 april 2022 - agendapunt 24: verwijzing naar de gemeenteraad.

Juridische grond
Het college doet een beroep op Artikel 42, §1, 1°, b) Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
en Artikel 269 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 om de opdracht in samenwerking
met Idelco op te nemen:

Artikel 42, §1, 1°, b) Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
“Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de
volgende gevallen:
in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : voor zover dit
strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare of niet-openbare procedure of de
mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed voortvloeiend uit
onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden
genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in
geen geval aan de aanbestedende overheid te wijten zijn;”

Artikel 269 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:
“De gemeenteraad kan zonder de nodige kredieten over de uitgaven beslissen die door dwingende en
onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daarvoor een met redenen omkleed
besluit neemt.
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan
het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan onmiddellijk
op de hoogte.
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt ook de bevoegdheid in tot het vaststellen
van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het
voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.
In de gevallen, vermeld in het eerste en het tweede lid, worden de financiële gevolgen opgenomen in
de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.”
Advies





Noodplanningscoördinator Steven Vermeeren.
Toezicht Financiën, diensthoofd Geert D’Hollander: Gunstig.
Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert: Gunstig.
Financieel directeur Katia Van Campenhout. Gunstig mits opmerkingen. De financiering zou
kostendekkend zijn. Een nauwe opvolging is noodzakelijk + opname van de kredieten in AMJP-6. De
transactiekredieten zijn jaaroverschrijdend . De prefinanciering valt ten laste van de stad.

Visum financieel directeur krachtens artikel 160 §2 van het gemeentedecreet


Visum verleend met opmerkingen. Mits de nodige kredieten worden voorzien in AMJP-6.

Argumentatie
De firma Idelco is enige partner die op korte termijn het totaalproject voor de bouw van een nooddorp
kan faciliteren.
Financiële gevolgen
Het project voor de bouw van een nooddorp is budgetneutraal.
De uitgave voor de huur van de units is niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 en zal bij de
eerstvolgende aanpassing meerjarenplan voorzien worden.
Raming kost: 1.159.934 euro – 25% korting = 869.950,50 euro + BTW.
De Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd om een financiering te voorzien voor de nooddorpen. Dit
wordt op korte termijn uitgewerkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van:

de beslissing van de Vlaamse Regering om Mechelen aan te duiden als één van de pilootsteden voor
de bouw van een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen;

het engagement van de Vlaamse Regering om financiering te voorzien voor de bouw van het
nooddorp.
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Artikel 2
Het college beschouwt de uitgave voor de bouw van een nooddorp op de grindparking van de Nekkersite
Mechelen als dwingend en onvoorzien, waarbij het geringste uitstel onbetwistbare schade kan
berokkenen.
Artikel 3
Het college beslist om, op basis van artikel 42, §1, 1°, b) van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten en artikel 269 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, de
opdracht voor de huur van woonunits met het oog op de bouw van een nooddorp in Mechelen voor
Oekraïense vluchtelingen toe te wijzen aan de firma Idelco.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om de uitgaven voor de bouw van een nooddorp op
te nemen in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6.
Artikel 5
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:

Aktename collegebeslissing 4 april 2021 – agendapunt 24 tot dwingende en onvoorziene uitgave voor
de bouw van een nooddorp op de grindparking van de Nekkersite Mechelen voor Oekraïense
vluchtelingen in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.”

Argumentatie
De gemeenteraad dient in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur akte te
nemen van dit collegebesluit.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit van 4 april 2022 - agendapunt 24 tot
dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal
Bestuur, voor de bouw van een nooddorp op de grindparking van de Nekkersite Mechelen voor
Oekraïense vluchtelingen.
FINANCIËN. Periodiek overzicht financiële stand van zaken bouw nooddorp
Nekkersite voor Oekrïense vluchtelingen.

Motivering
Voorgeschiedenis
Gemeenteraad 25 maart 2022 – punt 12: De gemeenteraad neemt akte van de
collegebeslissing van 4 april 2022 – agendapunt 24 tot dwingende en onvoorziene uitgave voor
de bouw van een nooddorp op de grindparking van de Nekkersite Mechelen voor Oekraïense
vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van de burgemeester om in de
commissie Algemene Zaken of de commissie Financiën een periodiek overzicht te geven van de
financiële stand van zaken met betrekking tot de bouw van een nooddorp voor Oekraïense
vluchtelingen op de Nekkersite (opdracht aan Financiën).

13.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw in functie van de
projectcoördinatie Zomerschool 2022 / talentdenken.
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Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis




College 25/05/2020 – Het college gaat akkoord met de oprichting van een zomerschool en
legt de coördinatie daarvan in handen van de afdeling Sociaal beleid.
Gemeenteraad 21/02/2022 – agendapunt 8: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
met J@M vzw-evap i.f.v. de organisatie van talentdenken en de zomerschool 2022.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 47: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie








In de samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd op gemeenteraad van 21/02/2022) werd
een toelage aan J@M vzw van 115.000 euro voorzien (werkingskost en personeelskost
incl.) in functie van de organisatie Zomerschool 2022/talentdenken.
De toelage werd tot op heden nog niet uitbetaald, maar toegevoegd aan de algemene
toelage aan J@M vzw (MJP003313).
Binnen de stad was een projectmedewerker van de afdeling Preventie & Veiligheid
geïnteresseerd om de projectcoördinatie van de Zomerschool 2022/talentdenken op korte
termijn op zich te nemen.
Na overleg met de betrokken diensten, J@M vew en de directeur Samen Leven wordt
voorgesteld om de betrokken projectmedewerkers te herplaatsen van de afdeling Preventie
& Veiligheid, dienst Sociale Preventie, naar afdeling Sociaal Beleid, dienst Leerrecht en
Gelijke Kansen in het Onderwijs.
De personeelskost zal dus alsnog gedragen worden door de stad en dus bijgevolg in
mindering worden gebracht van de toelage aan J@M vzw.
De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst blijft ongewijzigd.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen. De
nodige verschuiving tussen J@M vzw en de stad moeten opgenomen worden in de
aanpassing meerjarenplan nr. 6

Financiële gevolgen
De brutoloonkost van de projectmedewerker voor de periode 01/04/2022 t.e.m. 31/12/2022
komt neer op 43.000 euro.
Na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad, dient volgende
verschuiving te gebeuren in de aanpassing meerjarenplan nr. 6:
Jaar
ARK
MJP
Omschrijving MJP
2022 6492020 MJP003313 J@M vzw-evap - werkingstoelage
2022 6202010 MJP006542 Mechelen voert een performant personeelsbeleid

Beschikbaar na
AMJP
Budget
vastlegging/opbrengst nr.
-43.000,00
1.162.500,00 AMJP6
+43.000,00
AMJP6

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het addendum goed op de samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw
in functie van de projectcoördinatie Zomerschool 2022/talentdenken.
(bijlage 13)

14.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring toelage aan vzw KOMO en Scholengroep 5 in
het kader van de organisatie van een taalbadklas voor Oekraïense kinderen
en jongeren voor de periode van 19 april tot en met 30 juni 2022.
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Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis



Dagelijks overleg met basis- en secundair onderwijs rond instroom van kinderen en
jongeren uit Oekraïne.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 48: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie











De scholen draaien op volle toeren ten gevolge van de opvang Oekraïense kinderen en
jongeren.
Stand van zaken op 15 april 2022 :
- Aantal Oekraïense kinderen in kleuter + basis ingeschreven = 56 kinderen, waarvan 26
in een onthaalklas.
- Aantal Oekraïense jongeren in secundair ingeschreven = 12 jongeren in eerste
onthaalklas + 25 jongeren op wachtlijst.
- Totale capaciteit basis:
o Onthaalklassen: 75 leerlingen
o Vrije plaatsen in regulier basisonderwijs (aantal vrije plaatsen is wel sterk
afhankelijk van leeftijd/leerjaar): kleuteronderwijs 86 en basisonderwijs 255
- Totale capaciteit secundair
o 1 onthaalklas voor 12 leerlingen start op na paasvakantie;
o 2de onthaalklas is in aanvraag bij het departement Onderwijs;
o Na paasvakantie overleg met secundair onderwijs om uitbreiding af te spreken.
De onderwijspartners zijn erg bekommerd over het welzijn en de vorderingen van de
kinderen in de basisschool en de jongeren in de OKAN-klassen. Een extra
begeleiding/taalondersteuning is nodig.
Voor vluchtelingenkinderen (bv. uit het noodopvangcentrum Zwartzustersvest) die vorig
schooljaar het OKAN-statuut hadden en ook dit schooljaar in de Mechelse basisscholen
warm onthaald werden, is er geen extra ondersteuning voorzien vanuit de Vlaamse
overheid en is de stad positief ingegaan op de vraag van onderwijspartners om extra urenleraar ter ondersteuning te krijgen.
Dezelfde vraag ligt nu voor ten gevolge van de Oekraïne-crisis voor de periode 19 april
t.e.m. 30 juni 2022. Vanuit de Vlaamse overheid is er in het kader van de Oekraïne-crisis
een nooddecreet in opmaak waarbij extra financiële ondersteuning zal geboden worden aan
het onderwijs. Het nooddecreet onderwijs vanuit de Vlaamse overheid wordt pas
gecommuniceerd na de paasvakantie (verwachte beslissing Vlaamse regering 19/04/2022).
Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief ‘Schooldirect’ van de Vlaamse overheid
(bijlage). Op basis van spoor 2 uit de nieuwsbrief kan verondersteld worden dat de kost
van de taalbadklas voor beide koepels kan gerecupereerd worden via het Vlaamse
nooddecreet, maar de definitieve beslissing dient afgewacht te worden.
De Mechelse scholen vragen vanuit de stad een garantie dat – indien de scholen toch niet
in aanmerking komen voor financiering vanuit de Vlaamse overheid voor de inzet van extra
leerkrachten – de stad tussenkomst in de loonkost voor deze leerkrachten.
Er wordt uitgegaan van een bedrag van 3.960 euro per leerkracht/per maand. Het betreft
voor dit schooljaar nog 2,5 maand en een toelage per onderwijskoepel.
De toelage aan de beide onderwijskoepels wordt uitgekeerd, maar indien de Vlaamse
overheid tussenkomt zal de toelage teruggevorderd worden.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen. Mits
opname kredieten in de aanpassing meerjarenplan nr. 6. Indien de Vlaamse overheid
tussenkomt, wordt de toelage teruggevorderd.

Financiële gevolgen
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Jaar

ARK

MJP

2022

6490110

MJP009090

2022

6490110

MJP009089

Toelichting verschuiving

Aangevraagd
krediet

AMJP nr.

9.900

AMJP6

9.900

AMJP6

Vlaanderen helpt Oekraïne;
exploitatietoelage aan Scholengroep
5; organisatie taalbadklas
Vlaanderen helpt Oekraïne;
exploitatietoelage aan KOMO vzw;
organisatie taalbadklas

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot het toekennen van een toelage aan vzw KOMO en Scholengroep 5
in het kader van de organisatie van een taalbadklas voor Oekraïense kinderen en jongeren
voor de periode van 19 april tot en met 30 juni 2022.
15.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring addendum 2 bij de
samenwerkingsovereenkomst met vzw Steunpunt Asiel en Migratie met het
oog op extra ondersteuning voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis




2 maart 2020 – agendapunt 25: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
met Steunpunt Asiel en Migratie vzw goed voor de periode van 01/01/2020 tot en met
31/12/2022.
27 september 2021 – agendapunt 16: De gemeenteraad keurt het addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst met Steunpunt Asiel en Migratie goed.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 70: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie







De werkdruk neemt voor het Steunpunt Asiel & Migratie almaar toe. De organisatie staat in
normale omstandigheden al erg onder druk. In het kader van de Oekraïnecrisis stijgt de
draaglast nog meer.
Hun rol bestaat er vooral in om rechtenrealisatie mee te hertalen naar vluchtelingen en
naar gastgezinnen.
Ze krijgen op dit moment veel extra vragen van gezinnen met kinderen.
Via hun laagdrempelig aanbod kunnen zij mensen bereiken en doorsturen naar de juiste
vorm van hulpverlening.
Steunpunt Asiel & Migratie werkt i.f.v. de Oekraïne-crisis complementair aan de sociale
dienst en staan in nauw contact met hen.
Om de draaglast op korte termijn haalbaar te maken voorzien we een extra toelage van
45.000 euro via een addendum 2 aan de samenwerkingsovereenkomst.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen. Mits de
nodige kredieten worden voorzien in de aanpassing meerjarenplan nr. 6 en mits opname
op lijst nominatieve subsidies.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend met opmerkingen. Mits de nodige kredieten worden voorzien in de aanpassing
meerjarenplan nr. 6 en mits opname op lijst nominatieve subsidies.
Financiële gevolgen
Jaar

ARK
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MJP

Toelichting verschuiving

Budget

Beschikbaar
na

AMJP nr.

42
vastlegging

2022

6490120

MJP009091

Vlaanderen helpt Oekraïne;
werkingssubsidie i.f.v. steunpunt Asiel
en migratie vzw.

45.000

45.000

AMJP6

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het addendum 2 goed bij de samenwerkingsovereenkomst met
Steunpunt Asiel en Migratie met het oog op extra ondersteuning voor de opvang van
Oekraïense vluchtelingen.
(bijlage 15)
16.

MOBILITEIT. Goedkeuring convenant ‘versnelling in elektrische laadpunten
dankzij samenwerking retailsector en hun parkingeigenaren’.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis


Collegebeslissing 11 april 2022 – agendapunt 72: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie





Er is een convenant opgemaakt om de Mechelse winkels/bedrijven te betrekken in de
verdere uitrol van laadinfrastructuur in samenwerking met Vlaanderen en Fluvius.
De winkels/bedrijven met een private of semipublieke parking worden aangemoedigd een
meer ambitieuze aanpak te realiseren dan de opgelegde normen rond plaatsing van
laadinfrastructuur op hun parkings en deze dan ook open te stellen voor publiek.
De ambitie:
“Elke retailer met eigen parking of verhuurder van een parking die dit Convenant
ondertekent voorziet vòòr 01/07/2024 per 10 parkeerplaatsen minstens 1 laadpaal (2
laadpunten) op het grondgebied van Mechelen.
Daarnaast bestaat de intentie om de mogelijkheid voor snellaadinfrastructuur te
onderzoeken (afhankelijk van netaansluitingsmogelijkheden gezamenlijk met Fluvius te
bekijken).”
Stad Mechelen ondersteunt door:
- De installatie van laadinfrastructuur is in bepaalde gevallen gekoppeld aan de procedure
voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Actieve betrokkenheid van de Stad
kan, samen met advies verlenende organen, ondersteunen in deze procedures, lacunes
in de wetgeving helpen detecteren en wegwerken i.s.m. Vlaanderen, …
- Het ter beschikking stellen van bestaande wetgevingen en/of richtlijnen i.v.m.
brandveiligheid (Hiervoor wordt de leidraad gehanteerd: ’Regel van Goed Vakmanschap
Brandveiligheid’ inzake Elektrische voertuigen in parkings’), lokaal laadplan Vlaanderen,
...

PV Gemeenteraad
25 april 2022

43
-

Match-making te organiseren tussen bedrijven met parkings enerzijds, de
stadsdiensten, de aanbieders van laad-oplossingen (‘Charge Point Operators – CPO’s),
Brandweer, Fluvius, Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), VVSG, provincie,
…

Financiële gevolgen
Geen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het convenant ‘versnelling in elektrische laadpunten dankzij
samenwerking retailsector en hun parkingeigenaren’ goed.
(bijlage 16)
17.

MOBILITEIT. Goedkeuring 'Overeenkomst proefproject LUPYS gevellaadpalen’
tussen stad Mechelen en Co-Laden bv.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
15/09/2021
11/04/2022 –
punt 71

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
uitwerking van een pilootproject rond LUPYS gevellaadpalen in drie wijken.
Collegebeslissing ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie






LUPYS is een laadpaal voor rijwoningen waarbij het laadpunt het voetpad overbrugt via de
lucht en dus niet via een kabel over het voetpad. Het is een laadpaal die tegen de
voorgevel wordt gemonteerd, met het uitzicht gelijkaardig aan een regenwaterpijp. Het
laadpunt wordt aangesloten op de meterkast van de woning.
Het project is gericht op gedeeld gebruik van de laadpalen. Er worden geen laadpalen
geïnstalleerd voor privaat gebruik. In plaats daarvan worden ‘communities’ opgericht met
een 5-tal buurtbewoners die de laadpaal delen. Zo wordt vermeden dat de parkeerplaatsen
aan de laadpaal volledig geprivatiseerd worden.
Momenteel zijn er vijf bewoners die hun woning hebben opgegeven als installatiewoning
voor een LUPYS gevellaadpaal. In elk van deze woningen is een plaatsbezoek gedaan om
de locaties in te kunnen schatten. Hieruit zijn 4 mogelijke locaties aangeduid voor de
installatie van de gevellaadpalen:
- Heembeemd 92
- Adegemstraat 96
- Monseigneur Scheppersstraat 30
- Hoveniersstraat 66
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Voor de verdere uitvoering van het pilootproject wordt een overeenkomst afgesloten tussen
stad Mechelen en Co-laden voor een duur van 2 jaar. Daarnaast sluit Co-laden een
overeenkomst met alle installatiewoningen en alle deelgebruikers binnen dit project af. De
gevellaadpalen blijven in eigendom van Co-laden zodat na afloop van het pilootproject van
twee jaar de gevellaadpalen kunnen blijven staan, volgens de overeenkomst die Co-laden
sluit met de eigenaren van de installatiewoningen.

Advies


Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.

Financiële gevolgen


De investeringstoelage van € 48.400 voor installatie, jaarlijks preventief onderhoud en
monitoring van het pilootproject wordt verrekend op:
- MJP002669: Laadpalen elektrische voertuigen
- MJP008593: Opvolging en proefproject en evaluaties LUPYS
- MJP002687: Parkeerborden

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ‘Overeenkomst proefproject LUPYS gevellaadpalen’ goed tussen
stad Mechelen en Co-Laden bv.
(bijlage 17)
18.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen met inbegrip van
de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan en met inbegrip van de
vaststelling van voorwaarden en lasten rond de ligging, de breedte en de
uitrusting van de gemeentewegenis en opname ervan in het openbaar domein
bij het woonproject 'Maalderijsite', in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet
van de omgevingsvergunning.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre), 3 stemmen tegen (Karel Geys, Farid Bennasser, Thijs
Verbeurgt) en 11 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine
François, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk
Tuypens, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis


Op 16 december 2020 werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend door
De Zoete Zonde BVBA:
- voor het slopen van bestaande bebouwing, het bouwen van een nieuw woonproject
(met appartementen, commerciële ruimte en een ondergrondse parking) en
terreinaanlegwerken (met nieuw openbaar domein);
- op een terrein gelegen te Maalderijstraatje 8, Onze-Lieve-Vrouwestraat 15, 17A (deel),
27, 29, 33 en 35 te 2800 Mechelen en met als kadastrale ligging, afdeling 1, sectie D,
perceelnummers 1040A, 367S, 367T, 378R (deel), 381E, 382K, 382L, 383C, 385D en
386E.
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Op 17 mei 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen een voorafgaand,
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht en het dossier doorverwezen naar de
gemeenteraad voor de goedkeuring van de wegenis, met inbegrip van de vaststelling van
het rooilijn- en innemingsplan.
Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad (agendapunt 24) een besluit genomen over de
zaak der wegen.
Op 14 juni 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen
een beslissing genomen tot afgifte van de omgevingsvergunning.
Tegen zowel de beslissing van:
- 31 mei 2021 van de gemeenteraad houdende de goedkeuring van de zaak van de
wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan;
als tegen de beslissing van:
- 14 juni 2021 van het college van burgemeester en schepenen tot afgifte van de
omgevingsvergunning;
zijn beroepsprocedures ingesteld.
> Beroepsprocedure tegen het besluit genomen door de gemeenteraad over de zaak der
wegen:
- Op 16 juli 2021 hebben de heer Jan Verhasselt, mevrouw Gisèle Rottiers, de heer Yvo
Cloetens en de heer Frans Lamon, bijgestaan en vertegenwoordigd door de heer Evert
Vervaet, advocaat, kantoorhoudende te 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat 35 met een
aangetekende brief een beroep ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad van
de stad Mechelen van 31 mei 2021.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het beleid, heeft het
beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de stad Mechelen onderzocht op zijn
ontvankelijkheid en volledigheid, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke
bepalingen, in het bijzonder met het decreet Gemeentewegen.
- Op 14 februari 2022 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het
beroep tegen de gemeenteraadsbeslissing ontvankelijk en gegrond bevonden, de
bestreden gemeenteraadsbeslissing vernietigd en besloten dat van het ministerieel
besluit kennis wordt gegeven aan de indieners van het beroep, aan het college van
burgemeester en schepenen van de stad Mechelen en aan de deputatie van de
provincie Antwerpen.
- De stad heeft deze kennisgeving ontvangen op 10 maart 2022.
> Beroepsprocedure tegen het omgevingsvergunningsbesluit genomen door het college van
burgemeester en schepenen:
- Op 16 juli 2021 hebben de heer Jan Verhasselt, mevrouw Gisèle Rottiers, de heer Yvo
Cloetens en de heer Frans Lamon, bijgestaan en vertegenwoordigd door de heer Evert
Vervaet, advocaat, kantoorhoudende te 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat 35 met een
aangetekende brief een administratief beroep ingesteld tegen het besluit van het
college van burgemeester en schepenen van Mechelen van 14 juni 2021.
- Op 11 augustus 2021 heeft de provincie het beroep tegen de collegebeslissing over de
omgevingsvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig bevonden.
- De deputatie moet een beslissing nemen binnen de 120 dagen na het volledig en
ontvankelijk verklaren van het laatst ingestelde beroep, tenzij deze termijn om wettelijk
voorziene redenen verlengd wordt. Deze termijn werd echter opgeschort tot de datum
van beslissing van de Vlaams Minister over het beroep tegen de
gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen. Hier op volgend heeft de
provinciaal omgevingsambtenaar de stad verzocht een advies uit te brengen tegen
datum van 5 april 2022.
Op 28 maart 2022 heeft het college (agendapunt 25) kennis genomen van de
beroepsprocedures. In het kader van de verdere administratieve beroepsprocedure werd
hierbij besloten om het standpunt volgens de collegebeslissing in eerste aanleg van 14 juni
2021 te behouden en om het dossier opnieuw door te verwijzen naar de gemeenteraad
voor een nieuwe beslissing over de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijnen innemingsplan, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en
artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.
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Juridische grond






Zaak van de wegen - uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
- Artikel 31. Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in
artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid
een beslissing neemt over de aanvraag. (…)
- Artikel 31/1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend
administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief
beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties,
vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van
toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad. (…)
- Artikel 32.
§ 1 De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, neemt een beslissing over een
vergunningsaanvraag binnen een termijn van:
(…) 2° honderdtwintig dagen als een advies van een
omgevingsvergunningscommissie vereist is.
§ 2. De termijnen, vermeld in paragraaf 1, worden van rechtswege eenmalig met zestig
dagen verlengd in de volgende gevallen:
(…) 3° als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg omvat waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft.
Zaak van de wegen - regeling van het besluit van de Vlaamse regering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- Artikel 47. Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een
besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en
bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde
bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Openbaar onderzoek




In toepassing van de gewone procedure (overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van
het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning) werd een openbaar onderzoek gehouden van 23
januari 2021 t.e.m. 21 februari 2021. Hierbij werden drie bezwaren ontvangen, waaronder
twee individueel-ondertekend, ingediende bezwaren en een gezamenlijk (in naam van 34
personen) ingediend bezwaarschrift.
In deze bezwaren zijn (ook) aspecten aangegeven die handelen over de aanleg van de
nieuwe wegenis. De bespreking van deze punten, wordt behandeld in de rubriek
‘Argumentatie’, punt ‘Resultaten bezwaren en opmerkingen in het kader van het openbaar
onderzoek’.

Argumentatie
Omschrijving van de wegeniswerken binnen de aanvraag:
Het onderwerp van de vergunningsprocedure betreft het bouwen van een woonproject op een
terrein in de binnenstad, gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat en het Maalderijstraatje
met achterliggend binnengebied.
De aanvraag beoogt de huidige, aanwezige bebouwing integraal te slopen en het bouwen van
een woonproject met 32 woongelegenheden en een ondergrondse parking.
Er worden drie nieuwe hoofdvolumes gevraagd:
- een volume dat vooraan tegen de rooilijn van de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt
geplaatst, in aansluiting met de naastliggende bebouwing;
- een volume dat tegen de rooilijn van het Maalderijstraatje wordt geplaatst;
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- een centraal volume in het binnengebied.
De drie bouwblokken situeren zich rond een centrale open ruimte (toegankelijk via het
Maalderijstraatje en via een doorsteek in de Onze-Lieve-Vrouwestraat) die wordt aangelegd en
overgedragen aan het openbaar domein. Hierin zijn rioleringswerken, nutsvoorzieningen,
verhardingen, beplantingen (groenzones) en dergelijke opgenomen.
Er is dus nieuwe, door de aanvrager aan te leggen, openbare ruimte in de aanvraag
opgenomen.
Het aanvraagdossier bevat een bestek, een raming en plannen met aanduiding van nieuwe
rooilijnen en de aanleg van het openbaar (en/of het publiek toegankelijke) domein (met
kosteloze grondafstand).
Hierbij wordt een oppervlakte van 1.023,60m² overgedragen aan het publiek domein.
Er worden geen bovengrondse parkeerplaatsen ingericht. Alle parkeerplaatsen bevinden zich
ondergronds onder de gebouwen waar een parking wordt ingericht als onderdeel van de
gevraagde bouwwerken.
De concrete inrichting van de publieke ruimte, de inrichting van de plantvakken en de
afmetingen van de paden worden weergegeven op de inrichtings- en groenplannen, gevoegd
bij de aanvraag. Voor de materialisatie van de paden voor voetgangers en fietsers is er
gekozen voor een verharding in beton. De brandweerzone is aangrenzend voorzien in
grindgazon en/of mozaïekkeien en vormt samen met de betonnen paden de nodige 4m00.
De mozaïekkeien zijn van het type dat terugkomt in de Mechelse binnenstad. Naast verharde
delen omvat de aanleg ook groenborders met beplanting en met integratie van zit-elementen.

Artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt dat een
omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de aanvraag gelegen is aan een
voldoende uitgeruste weg. De site situeert zich aan uitgeruste wegenis en omvat ook nieuwe
publieke ruimte die mee wordt aangevraagd binnen het huidige dossier voor een
omgevingsvergunning en die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 31 van het decreet omgevingsvergunning voorziet immers dat, als de aanvraag de
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad
hierover moet beslissen.
De gemeenteraad spreekt zich uit over:
- de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeentewegenis, en over de eventuele
opname in het openbaar domein.
Hierbij wordt rekening gehouden met:
- de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019
houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk
beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019
houdende de gemeentewegen.
De gemeenteraad kan daarbij:
- voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele
vergunning opneemt.
Noot:
De gemeenteraad van de stad Mechelen heeft op 27 juni 2017 een rooilijnplan definitief
vastgesteld en in diezelfde zitting de zaak van de wegen goedgekeurd in het kader en naar
aanleiding van een eerdere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die werd ingediend
op 22 februari 2017. Nadat de gemeenteraad zich over het gemeentelijk rooilijnplan op 27 juni
2017 had uitgesproken, werd zowel door het college van burgemeester en schepenen alsook
door de deputatie van de provincie Antwerpen een vergunning verleend. Deze vergunning
werd evenwel aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het beroep werd
ingewilligd en de vergunning werd vernietigd middels arrest van 16 april 2019 waarbij de
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deputatie werd verzocht een nieuwe beslissing te nemen omtrent de vergunningsaanvraag. De
deputatie besloot uiteindelijk om de vergunningsaanvraag niet in te willigen en de vergunning
te weigeren. Hiertegen werd door de aanvrager nog een beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Dit beroep werd evenwel afgewezen middels een arrest van 29 april
2021 (RvVb-A-2021-0932).
Met de definitief geworden beslissing van de deputatie om geen vergunning te verlenen voor
de aangevraagde handelingen tot creatie van nieuwe en wijziging van de bestaande wegenis,
bestaat de beslissing van de gemeenteraad over het gemeentelijk rooilijnplan van 27 juni 2017
formeel nog wel, maar is zij door de weigering van de aangevraagde handelingen waarmee zij
onlosmakelijk verbonden was, onuitvoerbaar. Hiermee heeft zij haar materiële rechtskracht
verloren en gaan er geen rechtsgevolgen meer van uit. De gemeenteraad van de stad
Mechelen dient er zich dan ook niet eerst met een afzonderlijk besluit over uit te spreken. Er
kan in die zin ook geen schending zijn van artikel 12, § 2, tweede lid van het decreet van 3
mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Toetsing aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3
mei 2019 houdende de gemeentewegen:
Overeenkomstig artikel 3 van het decreet gemeentewegen wordt het doel nagestreefd om de
structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te
verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit
te voldoen. Daartoe wordt voornamelijk ingezet op een geïntegreerd beleid gericht op:
(1°) de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
(2°) de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen,
zowel op recreatief als op functioneel vlak.
Artikel 4 voegt daar nog aan toe dat bij beslissingen over het gemeentelijk wegennet,
minimaal rekening moet worden gehouden met de principes dat:
(1°) wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het
algemeen belang;
(2°) een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg een
uitzonderingsmaatregel is die afdoende wordt gemotiveerd;
(3°) de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen steeds in
acht worden genomen;
(4°) wijzigingen aan het wegennet zo nodig worden beoordeeld in een
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
(5°) bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet rekening wordt gehouden met
de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar
afgewogen.
De aanvraag voorziet een wegennet (met een padenstructuur voor zachte weggebruikers)
binnen de site, op lokaal niveau. Via paden en doorsteekzones (met onderdoorgang in de
Onze-Lieve-Vrouwestraat) wordt een nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers tot stand
gebracht tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en het Maalderijstraatje. Het huidige gesloten
binnengebied zal dus worden ontsloten via de inrichting van volwaardige publieke en groene
ruimte. De doorwaadbaarheid van het stedelijk weefsel voor voetgangers en fietsers wordt met
andere woorden vergroot; er komen immers extra verbindingen tot stand tussen bestaande
straten. De aan te leggen gemeentewegenis zal op deze manier ten dienste staan van en zich
inpassen binnen het fijnmazig netwerk van trage wegen.
Naast loutere doorsteekmogelijkheden geven de paden ook toegang tot woongebouwen en
parkeerinfrastructuur (met fietsenbergingen). Er wordt ook groene verblijfsruimte gecreëerd.
Uit het gegeven:
 dat er fiets- en voetgangersverbindingen tot stand worden gebracht met een openbare
bestemming;
 dat de inrichting van publieke ruimte in het binnengebied, zorgt voor de ontsluiting en
ontpitting ervan, en meer licht en lucht voor de buurtbewoners;
 dat het afboorden van de padenstructuur met openbaar groen en groenborders met
diverse zitelementen zorgen voor (recreatieve) verblijfsmogelijkheden;
blijkt dat de aanleg van de desbetreffende gemeentewegenis ten dienste staat van het
algemeen belang.
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De mozaïekkeien en de inrichting van groenborders met zitelementen zijn kenmerkend voor de
publieke ruimte en pleinen in Mechelen, en garanderen mee een stedelijke continuïteit van de
publieke ruimte.
Binnen de aanvraag zijn de effecten qua doorstroming, verkeersveiligheid, ontsluiting en
bereikbaarheid (van zowel het gevraagde project als de omgeving en de aangrenzende
percelen) mee onderzocht. Diverse ontsluitingsscenario’s zijn bestudeerd, rekening houdende
met de gegeven context en een bijkomend programma van 32 wooneenheden met bijhorende
(privatieve) parking (met 42 plaatsen). De aanvraag wijzigt niets aan de bestaande situatie
met ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer richting Zoutwerf.
Doordat de ontsluiting van de gevraagde parking (voor wagens) via het Maalderijstraatje en
richting Zoutwerf gebeurt, blijft de Onze-Lieve-Vrouwestraat (als straat in het
kernwinkelgebied) gevrijwaard van het bewonersverkeer. Als winkelstraat (met heel wat
doorgaand fietsers- en voetgangersverkeer) is het extra belangrijk om conflictpunten (tussen
uitrijdende voertuigen en voetgangers/fietsers) maximaal te beperken en dus te vermijden
waar mogelijk.
Het Maalderijstraatje heeft een beperkte breedte. Dit maakt dat de breedte van de toegang
naar de private parking (die zich op een afstand van circa 7m50 ten aanzien van de tegenover
het project gelegen bebouwing situeert) een belangrijke invloed heeft op de toegankelijkheid
ervan. Om het in- en het uitrijden beter te faciliteren en vlotter te laten verlopen, is de inrit
naar de garage (ten aanzien van eerder ingediende stukken voor een stedenbouwkundige
vergunning met als kenmerk van de stad 2017/0147) aangepast tot een dubbele inrit.
Voertuigen kunnen elkaar hierdoor kruisen op het eigen terrein. In- en uitrijdende voertuigen
beschikken over meer manoeuvreer- en circulatieruimte. Private ruimte (met hier aanwezige
parkeerplaatsen) aan de overzijde van de straat moeten (mogen, moeten en kunnen ook) niet
worden aangewend. Gebruikers van het Maalderijstraatje zullen dus niet worden gehinderd
door gebruikers van het gevraagde project. Het Maalderijstraatje wordt bovendien verbreed.
Dit gebeurt niet enkel in functie van het optimaliseren van de toegankelijkheid tot het
gevraagde woonproject. De verbreding/wijziging van het Maalderijstraatje zal ook zorgen voor
de ontsluiting van het publieke binnenplein door de hulpdiensten en dus voor de
veiligheidsaspecten van de publieke ruimte. Naast de ontsluiting van het gevraagde project, en
deze voor hulpdiensten beoogt men bovendien om het Maalderijstraatje een groenere aanblik
te geven. Met de verbreding van het Maalderijstraatje komt er ruimte vrij voor groene borders.
Het Maalderijstraatje is in beide richtingen (Zoutwerf en Onze-Lieve-Vrouwestraat)
toegankelijk voor voetgangers en fietsers en richting Zoutwerf voor gemotoriseerd verkeer. De
aanvraag wijzigt niets aan dit gegeven. De ontsluiting van aangrenzende percelen blijft
bestendigd. De doorstroming van het straatje voor trage weggebruikers blijft gegarandeerd.
Het wegenisnetwerk blijft behouden en een smalle en stenige straat wordt meer opengewerkt
en vergroend (met de open ruimte voor de doorsteek en de inlassing van groene borders).
Desondanks blijft het historische tracé (en steeg-effect) voldoende voelbaar (daar het volume
op de hoek van het Maalderijstraatje en de Onze-Lieve-Vrouwestraat op de verdiepingen
uitkraagt boven het openbaar domein). De verbreding van het Maalderijstraatje doet geen
afbreuk aan of behoudt een wegennetwerk met (louter) een doorsteek voor traag wegverkeer
naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Met dit alles wordt geoordeeld dat de voorgestelde wegenis kadert binnen de doelstellingen en
principes vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen.
Resultaten bezwaren en opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek:
Er werden naar aanleiding van het openbaar onderzoek (eveneens) punten van bezwaar
ontvangen die handelen over de aanleg van de nieuwe wegenis.
Het komt toe aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over de ingediende bezwaren met
betrekking tot de zaak van de wegen.
Er zijn bezwaarpunten ontvangen die handelen over de effectieve inrichting van de open
ruimte:
> Omschrijving van deze bezwaren:
- In deze bezwaren wordt gesteld dat:
o het ontwerp voor het publieke plein eenzijdig is opgevat en geen rekening houdt
met de negatieve impact op omliggende bewoners;
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het plein zich beperkt tot een aantal smalle (1m25 brede) wandelpaadjes met links
en rechts een struik die een lokale functie hebben om de toegang tot de gebouwen
te ontsluiten;
o slechts een beperkte zoninval zal hebben ten gevolge van de bouwhoogte van de
gebouwen A en B;
o de smalle paadjes en hellingen uitnodigend zullen zijn voor fietsende of skatende
kinderen en aanleiding zullen geven tot lawaai, conflicten en gevaarlijke situaties.
> Bespreking:
- De buitenaanleg zet in op ontharding en vergroening. De stad heeft al sinds 2005 een
duidelijke visie voor de publieke ruimte vastgelegd door de opmaak van een
beeldkwaliteitsplan. Deze visie streeft naar een leefbare, aantrekkelijke en groene stad.
De materialisatie en inrichting van het publieke plein in de aanvraag zijn afgestemd op
de pijlers van dit plan. Zo wordt het plein verkeers- en parkeervrij gehouden en
ingericht voor de zwakke weggebruiker. De breedtes van de paden beperken zich
inderdaad tot het strikt noodzakelijke (in functie van de bereikbaarheid en de
brandveiligheid van de gebouwen) om de plantvakken te maximaliseren en zo in te
zetten op een groene omgeving.
- Het is eigen aan een stedelijke context dat bepaalde publieke delen (afhankelijk van
hun oriëntatie en/of de periode van het jaar) minder zonlicht ontvangen. Ook meer
schaduwrijke, publieke ruimte spelen bovendien (bijvoorbeeld in periodes van droogte
en warmte) een nuttige rol.
- De vrees voor overlast door fietsende of skatende jongeren betreft geen
stedenbouwkundig argument, tenzij onrechtstreeks, vanuit de redenering dat de
inrichting zich specifiek zou richten op skate-; sport-, spel- en of fietsinfrastructuur;
wat hier niet het geval is.
> Conclusie:
- De bezwaarpunten met betrekking tot de inrichting van de publieke ruimte worden niet
weerhouden.
o

Ook zijn er bezwaarpunten die handelen over de toegankelijkheid van de binnen de aanvraag
opgenomen publieke ruimte:
> Omschrijving van de bezwaren:
- In de bezwaren wordt geoordeeld dat:
o het project geen integrale toegang voorziet tot het publieke plein;
o het plein (naast de helling van het Maalderijstraatje) rechtstreeks toegankelijk is
vanaf de Onze-Lieve-Vrouwestraat via de overbouwde toegang maar dat de
helling van de onderdoorsteek naar het middenplein (die begint bij het voetpad
van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en ongeveer 1m30 daalt over een afstand van
23m30) niet overeenstemt met van toepassing zijnde hellingspercentages;
o de onderdoorsteek volledig binnen het projectgebied valt en dat hierdoor aan de
normering voor privatieve delen moet worden voldaan. De helling behoort,
volgens de bezwaren, niet tot het openbaar domein en valt daarom dus niet
buiten het toepassingsgebied van de toegankelijkheidsnormering.
> Bespreking:
- Het aanvraagdossier werd voor advies overgemaakt aan het Agentschap Toegankelijk
Vlaanderen - Inter. Overeenkomstig het advies van Inter van 20 januari 2021, zijn er
geen opmerkingen op de looppaden in de buitenomgeving.
- Het niveauverschil tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en het Maalderijstraatje
bemoeilijkt inderdaad de toegankelijkheid. De toegang tot de site via het
Maalderijstraatje is immers zeer steil. Aangezien dit bestaand openbaar domein is, kan
hier weinig aan gedaan worden.
- Het publieke plein van het project kan eveneens worden bereikt via de onderdoorsteek
in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Hier is de helling heel wat minder steil. Deze doorsteek
is vandaag nog privatief, maar staat op het rooilijn- en innemingsplan volledig
aangeduid als een kosteloos, over te dragen zone (en bij vergunning zal deze kosteloze
overdracht effectief als een last worden opgenomen). In tegenstelling tot wat wordt
aangenomen in de bezwaren, zal deze doorsteek, na vergunning, dus wel degelijk mee
deel uitmaken van het publieke domein. Overeenkomstig het rooilijn- en innemingsplan
zal de ‘niet-overbouwde-zone’ van de doorsteek worden overgedragen als openbaar
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domein. De zone vooraan in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, wordt - omdat deze is
overbouwd - overgedragen aan de stad. En dit met als doel dat de stad deze mee kan
en zal openstellen als een publiek toegankelijke doorsteek.
> Conclusie:
- De punten van bezwaar leggen, indien deze worden getoetst aan het gegeven dat:
o een project enkel kan worden vergund indien de aanvraag voldoet aan de
vereisten van de geldende regelgeving (wettigheidstoets) en aan de vereisten
van een goede ruimtelijke ordening (VCRO, artikel 4.3.1.) oftewel indien de
ruimtelijke draagkracht van de omgeving gerespecteerd blijft;
o enkel ondubbelzinnige en afdwingbare voorwaarden en/of lasten verbonden
worden aan de omgevingsvergunning;
geen inhoudelijke beperkingen op aan de aanvraag en worden daarom als niet-gegrond
beschouwd.
- Het dossier werd voor advies overgemaakt aan het Agentschap Toegankelijk
Vlaanderen - Inter (zie rubriek 'Adviezen'). Op 20 januari 2021 werd door Inter een
gunstig advies met voorwaarden uitgebracht (referentie 20210308). Dit advies dient te
worden nageleefd bij uitvoering van de werken.
Er zijn ook bezwaarpunten met betrekking tot mobiliteit, verkeersafwikkeling en parkeren. De
gemeenteraad wenst in haar beslissing ook rekening te houden met deze bezorgdheden
vanwege hun impact op de wegenis en de verkeersveiligheid ervan. Bijgevolg worden ook deze
punten mee behandeld.
> Omschrijving van de bezwaren:
- Er is bezwaar over het aantal parkeerplaatsen. Er wordt aangekaart dat:
o het aantal plaatsen dat wordt ingericht binnen het project overdreven is. En dat,
hoewel het aantal parkeerplaatsen werd verminderd ten aanzien van de eerder
ingediende aanvraag en de norm (van 1,3 per wooneenheid) wordt
gerespecteerd, de stad Mechelen achterloopt op de gewijzigde visie van de
maatschappij in verband met parkeernormen, autodelen en andere factoren.
Hierbij wordt verwezen naar centrumsteden zoals Hasselt, Vilvoorde en Gent die
normen hanteren naargelang de locatie van nieuwbouw. Wanneer deelmobiliteit
wordt gestimuleerd, komt er volgens de bezwaarindieners meer ruimte vrij,
kunnen bomen worden geplant, is er minder verharding nodig, kan het
regenwater beter weg en kan worden ingezet op gezellige, groene
ontmoetingsplaatsen die zorgen voor een meer leefbare stad;
o in het verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord van het huidige bestuur
van Mechelen staan ambities/engagementen om de parkeernorm te verlagen.
Alsook dat volgens de mobiliteitstoets van de aanvrager een parkeernorm van
0,75 plaatsen per woongelegenheid volstaat (gelet op de ligging van het project
die zeer goed ontsloten is door openbaar vervoer). Het particulier autobezit daalt
de laatste jaren systematisch in Mechelen en het gebruik van deelwagens neemt
sterk toe. Ondanks de gunstige ligging, de gewijzigde visie van de maatschappij,
autodelen en andere factoren wordt nog altijd voor dit project de overdreven
norm van 1,3 plaatsen per woongelegenheid gehanteerd.
- Er wordt aangegeven dat de inplanting van de standplaats voor de deelwagen in de
ondergrondse garage niet efficiënt is en er wordt gesteld dat:
o de locatie van de deelwagen in de ondergrondse parking niet strookt met
aanbevelingen (waarbij als bron wordt verwezen naar het document ‘Autodelen
structureel integreren in woningbouwprojecten dd. 20 juni 2019’). Een
ondergronds ingerichte locatie geeft volgens de bezwaarindieners problemen qua
gsm-bereik, toegankelijkheid, vindbaarheid en qua wervingskracht (door visuele
afwezigheid), en is daardoor quasi ongeschikt voor een publieke werking. Een
open standplaats verhoogt het rendement van autodelen en levert een bijdrage
om de parkeernorm verder te verlagen; zowel de nieuwe bewoners als de
bewoners van de omliggende wijken kunnen er gebruik van maken.
- Er is bezwaar tegen de inhoud van de mobiliteitstoets in het aanvraagdossier. In
tegenstelling tot wat de nota aangeeft, oordelen de bezwaarindieners dat het
Maalderijstraatje niet geschikt is als ontsluiting voor bijkomend autoverkeer en er wordt
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aangegeven dat de frequentie in gebruik, locatie en inrichting van de geplande in- en
uitrit hinder zullen veroorzaken. Er worden alternatieve locaties ter ontsluiting
voorgesteld. Zo wordt gesteld dat:
o de vraag om de auto’s via het Maalderijstraatje in en uit via de Zoutwerf te laten
rijden, volledig onverantwoord en uit den boze is;
o de mobiliteitstoets als waardeloos moet worden beschouwd gezien de keuze van
de criteria en de interpretatie ervan arbitrair zijn. Volgens de bezwaren is de
interpretatie van de wegenhiërarchie in het dossier fout; houdt de beoordeling
van verkeersveiligheid geen rekening met zwakke weggebruikers en de lokale
infrastructuur en onderzoekt de technische inpasbaarheid op de projectsite geen
alternatieve oplossing;
o van de scenario’s volgens de mobiliteitstoets (in tegenstelling tot het gekozen
scenario 1); het scenario 5 de beste optie is en een perfect alternatief vormt
door de in- en uitrit te bouwen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat die niet autoluw
is. Het door de aanvrager aangehaald probleem, dat men daar geen in- en uitrit
kan plaatsen, kan volgens de bezwaren perfect omzeild worden door het
plaatsen van een autolift. De Onze-Lieve-Vrouwestraat is volgens de bezwaren
een belangrijke verkeersas voor auto en busverkeer; fietsen hebben er
voorrang. De straat heeft langs beide kanten voetpaden en is gemakkelijk
toegankelijk voor de brandweer, de vuilniswagens, de ambulance. Er zijn nog
projecten (zoals het appartementsgebouw ‘Cortenbach’) die een in- en uitrit via
de Onze-Lieve-Vrouwstraat hebben.
o het Maalderijstraatje in het autoluwe gebied ligt en te smal is voor het
bijkomend verkeer. Indien de vergunning wordt toegekend, komen er minstens
45 wagens bij wat een volledige afbreuk doet aan het autoluwe karakter van het
gebied. Er zijn geen voetpaden in het Maalderijstraatje en de straat is voor
kinderen, valide en minder valide voetgangers en fietsers nu reeds gevaarlijk.
Het Maalderijstraatje is te smal voor kruisend verkeer;
o de garagepoort van 6m00 breed recht tegenover een bestaande woning wordt
ingericht waardoor de uitrijdende auto's tot op minder dan 3m00 van de
betreffende voordeur/gevel zullen komen;
o er geen wachtzone op het eigen terrein aanwezig is. Wagens kunnen niet
kruisen op eigen terrein en moeten wachten ter hoogte van de
elektriciteitscabine. Dit is volgens de bezwaren geheel onmogelijk;
o manoeuvrerende wagens het gebruik van de private parkeerplaatsen zullen
verstoren;
o dat er geluids- en geuroverlast zullen zijn doordat het verkeer zal opstroppen ter
hoogte van de in- en uitrit. Loeiende (door het optrekken om de helling op te
rijden) of stationair draaiende motoren van de wachtende wagens zullen de rust
en de gezondheid van de bewoners schaden.
> Bespreking:
- In het dossier worden 42 nieuwe, gevraagde parkeerplaatsen voor wagens aangegeven,
vermeerderd met een plaats voor een deelwagen. De normen voor nieuwbouw volgens
de verordening verschillen (ook in Mechelen) naargelang de ligging of de functie van
een project. Zo verschillen de normen voor projecten in de binnenstad en de
stationsomgeving versus de normen voor projecten die gelegen zijn buiten de
binnenstad of de stationsomgeving van Mechelen. Overeenkomstig de parkeernormen
voor woonprojecten in de binnenstad, dient het project te beantwoorden aan de norm
van 1,3 plaatsen per woongelegenheid, volgens artikel 60 van de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening. Dit betekent dat er voor 32 woningen inderdaad 42
autostaanplaatsen moeten worden ingericht. En het klopt ook dat projecten die bestaan
uit meer dan 20 woongelegenheden bovendien een autodeelstaanplaats moeten
voorzien. Er wordt hierbij niet (via normen) opgelegd waar en hoe deze plaats moet
worden ingericht. Dit kan binnen een private, ondergrondse garage die zich richt op de
bewoners van de site. Hiermee wordt ingezet op autodelen binnen private projecten.
Het project respecteert de van toepassing zijnde normen en stedenbouwkundige
voorschriften voor parkeren, waarmee een toereikend aanbod wordt gerealiseerd in
verhouding tot het gevraagde programma, zonder dat de parkeerdruk wordt verplaatst
naar de omgeving.
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-

-

-

Los van dit gegeven (en onderhavige procedure voor een omgevingsvergunning) moet
hierbij worden vermeld dat de stad ook inzet op deelwagens in de publieke aanleg.
Mechelen behoort qua autodeelaanbod tot de voorlopers in Vlaanderen en zet de
komende jaren verder in op een verdriedubbeling van dit aanbod. De stad sloot
hiervoor een overeenkomst met Cambio.
Het klopt dat de ambitie om de parkeernormen bij nieuwbouw en renovatie te verlagen,
staat opgenomen in het bestuursakkoord (2019 - 2024). De stad werkt momenteel aan
een herziening van de stedenbouwkundige verordening waarbinnen (ook) het
mobiliteitsluik en de parkeernormen worden onderzocht. Tot op heden is deze
procedure evenwel nog niet (juridisch) doorlopen en gelden de parkeernormen volgens
de huidige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen (zoals
definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 24 februari 2015, goedgekeurd onder
voorwaarden door de deputatie van de provincie Antwerpen op 2 april 2015,
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2015 en van kracht sinds 25 april
2015).
De aanvraag omhelst een private parking voor bewoners (geen rotatieparking). De
Zoutwerf is in het project autoluwe binnenstad opgenomen als ‘woonzone’. Bewoners
hebben de mogelijkheid om deze autoluwe zone in te rijden, dit is niet strijdig met het
principe van de autoluwe binnenstad.
Een mobiliteitstoets is verplicht bij aanvragen die meer dan 20 woongelegenheden
omvatten. Het aanvraagdossier omvat een dergelijke toets. De mobiliteitsnota is
samengesteld door de indiener. Dat er hieromtrent bemerkingen zijn, is dus zeker
mogelijk. De vergunningverlenende overheid beoordeelt het project op basis van het
ingediende dossier met de nota, maar ook op basis van onder meer de terreinkennis,
de beleidsvisies, algemene richtcijfers en kencijfers, en objectief relevant
mobiliteitsonderzoek.
De scenario’s tot ontsluiting, werden vooraf aan de indiening van een dossier
besproken, met de stad en via de Bouwcommissie.
Doordat de ontsluiting van de parking via het Maalderijstraatje en richting Zoutwerf
gebeurt, blijft de Onze-Lieve-Vrouwestraat (als straat in het kernwinkelgebied)
gevrijwaard van het bewonersverkeer. Als winkelstraat (met heel wat doorgaand
fietsers- en voetgangersverkeer) is het extra belangrijk om conflictpunten (tussen
uitrijdende voertuigen en voetgangers/fietsers) maximaal te beperken en dus te
vermijden waar mogelijk.
Bij de inrichting van een hellende inrit via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, zou deze helling
in het nieuw gevraagde plein uitkomen en afbreuk doen aan de kwaliteit ervan. Ten
aanzien van een hellende inrit met dubbele breedte, zou een toegang tot de
ondergrondse parkeergarage via een autolift (bij een woonproject met 32
wooneenheden), de kans op opstoppingen op het openbaar domein verhogen. Bij het in
gebruik zijn van een autolift dient een andere gebruiker te wachten tot de lift weer vrij
is, wat (gelet op het programma van 32 eenheden) vlotte verkeersstromen zou kunnen
hypothekeren en de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers extra zou
beletten.
Het Maalderijstraatje is lager gelegen (waardoor een kortere helling mogelijk is, die in
de bebouwing kan worden geïntegreerd). Het straatje heeft inderdaad een beperkte
breedte. Dit maakt dat de breedte van de toegang naar de parking (die zich op een
afstand van circa 7m50 ten aanzien van de tegenover het project gelegen bebouwing
situeert) een belangrijke invloed heeft op de toegankelijkheid ervan. Ten aanzien van
eerder ingediende stukken (in het kader van de procedure voor een stedenbouwkundige
vergunning met als kenmerk van de stad 2017/0147) is de inrit breder gemaakt. Om
het in- en het uitrijden beter te faciliteren en vlotter te laten verlopen, is de inrit
aangepast tot een dubbele inrit. Voertuigen kunnen elkaar kruisen op het eigen terrein.
In- en uitrijdende voertuigen beschikken over meer manoeuvreer- en circulatieruimte.
Private parkeerplaatsen aan de overzijde van de straat moeten en kunnen niet worden
aangewend.
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De vrees van bezwaarindieners voor een verkeerstoename en hieraan verwante hinder
voor de buurt kan worden gerelativeerd op basis van onderzoek met betrekking tot
verplaatsingsgedrag. Het betreft hier enkel bestemmingsverkeer en relatief beperkt in
aantal. Een parkeergarage met plaatsen die verhuurd/verkocht worden aan de
bewoners van het project of de buurt, creëert slechts een gering aantal
verkeersbewegingen. Wanneer de parking vlot kan worden in-/uitgereden, zullen
verkeersopstoppingen eerder beperkt blijven, en bij een eventuele korte tijdelijke
opstopping, zal het enkel bestemmingsverkeer betreffen. Volgens de algemene
richtcijfers en bestaand onderzoek naar verkeersgeneratie en de situatie in de
omgeving, wordt geoordeeld dat de draagkracht van de omgeving door dit project niet
overschreden zal worden.
> Conclusie:
- De bezwaarpunten met betrekking tot de mobiliteitsaspecten en het aantal
parkeerplaatsen worden niet weerhouden.
-

Ten slotte zijn er bezwaarpunten die handelen over de samenstelling van het dossier met
betrekking tot de wegenis en/of het mobiliteitsgegeven ervan:
> Omschrijving van de bezwaren:
- In de bezwaren wordt gesteld dat:
o in de mobiliteitstoets scenario's tegen elkaar worden afgewogen op basis van
verkeersveiligheid, wegenhiërarchie, toegankelijkheid en inpasbaarheid.
Bezwaarindieners stellen dat het hypocriet, tegenstrijdig, alsook manipulatief en
dus onaanvaardbaar is om vijf scenario’s te beschrijven daar waar vooraf
vastligt wat het resultaat moet zijn;
o een verlichtingsplan ontbreekt in het dossier. In geen enkel document wordt
volgens de bezwaarindieners beschreven dat het ‘publieke plein’ ook degelijk zal
worden verlicht voor de veiligheid van de bewoners en de passanten. In het
binnengebied zijn meerdere (verborgen) hoekjes aanwezig zodat een
verlichtingsplan absoluut noodzakelijk is.
> Bespreking:
- De gemeentelijke omgevingsambtenaar (of gemachtigde) gaat na of de
vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Een vergunningsaanvraag is
ontvankelijk en volledig indien voldaan is aan alle voorwaarden omtrent de opbouw van
een aanvraagdossier en indien de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.
De samenstelling van het aanvraagdossier is opgesteld met de medewerking van een
architect en een technisch studiebureau. Het dossier werd zorgvuldig getoetst aan de
geldende vereisten van dossiersamenstelling. Een beperkt hiaat in het dossier betekent
niet dat de aanvraag daardoor ook onontvankelijk en/of onvolledig wordt bevonden.
Voor onderhavig dossier is in alle redelijkheid geoordeeld dat het alle essentiële
informatie bevat die een zorgvuldige beoordeling toelaat.
- De aanvrager motiveert in het aanvraagdossier (zoals in de verantwoordingsnota en/of
de mobiliteitstoets) de keuzes die zijn gemaakt voor betreffende aanvraag (bijvoorbeeld
wat betreft de volumewerking en/of de wijze van ontsluiten). Het is aan de
vergunningverlenende overheid om hier verder over te oordelen.
- Het plan voor de aanleg van het toekomstige openbaar domein
(‘BA_INFRA_P_N_1_Maalderijhof) toont zes verlichtingselementen en de kostenraming
maakt (in post 32) wel degelijk melding van het leveren en plaatsen van deze zes
verlichtingselementen. De kosten en inrichting voor het openbaar domein en de kosten
ten aanzien van de nutsmaatschappijen (waarbij Fluvius mee oordeelt over de
noodzakelijke armaturen voor de openbare verlichting) zullen bij vergunning integraal
ten laste van de vergunninghouder worden gelegd.
> Conclusie:
- De punten van bezwaar leggen, indien het bezwaar getoetst wordt aan het gegeven dat
het dossier op het moment van de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring, alle
noodzakelijke stukken en essentiële informatie bevat, om een zorgvuldige
stedenbouwkundige en ruimtelijke beoordeling toe te laten, geen inhoudelijke
beperkingen op aan de aanvraag en wordt daarom als niet-gegrond beschouwd.
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Uitspraak over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeentewegenis, en over de
opname in het openbaar domein en mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden en lasten:
De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat het rooilijnplan (overeenkomstig artikel
16 van het decreet houdende de gemeentewegen) de actuele en toekomstige rooilijn van de
gemeentewegenis bevat; alsook de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de
oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen; en de naam van de
eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale
gegevens.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de zones voor inlijving in het openbaar domein
effectief op te nemen en het rooilijn- en innemingsplan in deze aanvraag voor een
omgevingsvergunning goed te keuren.
De strook bestemd voor inlijving in het openbaar domein zoals aangeduid op het rooilijn- en
innemingsplan; is hierbij op het eerste verzoek gratis aan de stad over te dragen en dit vrij en
onbelast en zonder kosten voor de stad. De procedure wordt gestart na de voorlopige
oplevering van alle wegen- en rioleringswerken in deze zone.
De verwezenlijking van de wegenis, groene ruimten, ruimten voor openbaar nut en
nutsvoorzieningen moet hierbij gebeuren op kosten van de
ontwikkelaar/aanvrager/vergunninghouder.
Voor de start van de werken moet:
- ten voordele van de stad Mechelen een bankwaarborg gestort worden voor een bedrag
gelijk aan de geraamde uitvoeringskosten van de wegenis, riolering en nutsleidingen in het
latere openbaar domein,
- een rechtstreekse betaling aan de nutsmaatschappijen van hun geraamde kosten gestort
worden.
De aanvrager dient een bewijs voor het storten van de borg en betaling aan de
nutsmaatschappijen voor te leggen aan de stad. Voor het storten van deze borg en betaling
aan de nutsmaatschappijen, mogen de werken aan het latere openbaar domein niet starten.
Een strook van 1m00 breedte achter de rooilijn (zowel ondergronds als bovengronds maar niet
onder gebouwen) wordt bezwaard met een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van
nutsleidingen.
In functie van de voorgestelde inrichting van het (toekomstige) openbaar domein hebben de
stedelijke:
- afdeling Openbaar Domein;
- dienst Natuur- en Groenontwikkeling;
het wegenisdossier nagekeken en een aantal voorwaarden gesteld en/of zaken aangekaart die
gerespecteerd en bijgestuurd moeten worden bij realisatie van de werken.
De uitvoering van de werken in functie van het publiek toegankelijk domein en de wegenis,
moet worden gecontroleerd en opgevolgd door de stedelijke afdeling Openbaar Domein om tot
een goed eindresultaat met overdracht te kunnen komen.
- Vooraf aan de uitvoering van de werken dient de aanvrager/verkavelaar/ontwikkelaar, de
stad te contacteren om afspraken te maken en aan te tonen aan de afdeling Openbaar
Domein hoe bij uitvoering van de werken rekening zal worden gehouden met de
voorwaarden in de stedelijke adviezen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de
opname van de wegenis in het openbaar domein na uitvoering van de werken. De stad
moet ook betrokken worden in het overleg met de nutsmaatschappijen, bij het uitschrijven
van de aanbestedingsprocedure én uitvoering, en zal op de hoogte gehouden worden van
de stand van het dossier.
De adviezen van:
- de stedelijke dienst Natuur- en Groenontwikkeling van 15 februari 2021;
- de stedelijke afdeling Openbaar Domein van 3 mei 2021;
dienen nageleefd te worden. In deze adviezen worden voorwaarden gesteld die integraal
gerespecteerd moeten worden.
- De dienst Natuur- en Groenontwikkeling stelt onder meer voorwaarden rond het
aanplanten en het onderhoud van de groenzones, zoals de voorwaarden dat:
o de plantmaat van Viburnum farreri 25/30 moet aangepast worden naar 125-150.
Door een grotere plantmaat te gebruiken kunnen de plantvakken sneller
dichtgroeien;
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overeenkomstig dit staat beschreven in het bestek, elke boomplantput op openbaar
domein moet worden voorzien van verrijkte teelaarde, wortelgeleiding indien nodig
(als de boom op minder dan 1 meter tegen de verharding staat) en een gietrand.
De gietranden moeten bijgevolg mee worden opgenomen in de meetstaat;
o waar er binnen de aanvraag 10 gietbeurten per boom per jaar zijn voorzien, dit
aantal moet worden opgetrokken naar 20 gietbeurten per jaar per boom, gelet op
de kans op langdurige droogteperiodes in de zomer.
De stedelijke afdeling Openbaar Domein stelt voorwaarden met betrekking tot de
overdracht alsook technische vereisten; waaronder bepalingen rond de belasting van de
parking onder het toekomstige, openbaar domein die nog ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de stad (afdeling Openbaar Domein). Bij een gronddekking van 1m00
(minimum gronddekking) moet deze minimum aan 20kN/m² weerstaan en bij
verkeersbelasting moet deze weerstaan overeenkomstig de categorie van wegenis
(hoofdweg=1200kN totale massa en 150kN aslast). De waterdichting van de garage moet
gekeurd worden door een externe keuringspartij. Pas nadien kan met de bovenliggende
aanleg van het openbaar domein worden gestart. Er dient hierbij een beschermingsbeton
met een dikte van minimaal 20cm te worden geplaatst om de parking te beschermen.
o

-

Ook aspecten met betrekking op de uitvoering van het openbaar domein die voortvloeien uit
de adviezen van:
-

Hulpverleningszone Rivierenland van 16 februari 2021 (referentie P13662-011/01);
Inter (Toegankelijk Vlaanderen) van 20 januari 2021 (referentie 20210308);
Telenet van 12 februari 2021 (zonder referentie);
Pidpa van 1 februari 2021 (referentie D-22-949 / 193454);
Proximus van 27 januari 2021 (zonder referentie);
Fluvius van 29 januari 2021 (zonder referentie);
De Vlaamse Waterweg nv van 4 maart 2021 (referentie U20210304081);

dienen nageleefd te worden.
-

-

-

-

De aanvrager/ontwikkelaar/vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende
reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Fluvius (Iverlek/ Eandis)
voor elektriciteit en aardgas, inzake privé-verkavelingen/sociale verkaveling/industriële
verkaveling/appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt
in bijlage toegevoegd. Bovendien zijn deze teksten op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij
de genoemde distributienetbeheerder; ze zijn eveneens raadpleegbaar op de website van
de distributienetbeheerder(s) via www.fluvius.be.
De aanvrager/ontwikkelaar/vergunninghouder dient in te staan voor de aanleg en/of
uitbreiding van het distributienet voor elektriciteit en gas, het waterleidingnet en het
teledistributienet ten behoeve van de aansluiting van de verschillende
kavels/woongelegenheden.
De aanvrager/ontwikkelaar/vergunninghouder neemt na het verkrijgen van de
omgevingsvergunning zo snel mogelijk (opnieuw) contact op met de nutsmaatschappijen
die leidingen moeten voorzien in de verkaveling/het woonproject.
Het document ‘Aanvraag voorwaarden voor de aanleg van een aardgas- en elektriciteitsnet
voor openbare distributie en oprichting van de openbare verlichtingsinstallatie in een
bouwproject’ en het bouwproject dienen bezorgd en kenbaar te worden gemaakt aan
Fluvius.
Het ontwerp van het rioleringsplan dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het
advies van Pidpa Rioleringen en aan de ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
geïntegreerd rioleringsbeleid’ goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2004;
BEHALVE de bepalingen inzake hemelwater (art.10-11-12-13-14) die vervangen worden
door de ‘gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater–besluit Vlaamse
regering 5 juli 2013’.
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Art. 3 en 4 van de gemeentelijke verordening zijn verouderd en ondertussen aangepast
met voorschriften van het zoneringsplan. Het zoneringsplan voor Mechelen is goedgekeurd
bij ministerieel besluit van 7 juli 2007. Hierin zijn de benamingen 'zoneringszone A-B-C en
niet gerioleerd gebied' aangepast als 'centraal gebied / collectief geoptimaliseerd gebied /
collectief te optimaliseren gebied / individueel te optimaliseren buitengebied'.
Omtrent de aanleg/wijziging van het rioleringsstelsel zullen de voorwaarden vermeld in de
'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' - schema's afvoer afvalwater en hemelwater voor
'centraal gebied' - in acht worden genomen.
Vooraf aan de start der werken dienen, aan de hand van een starvergadering verdere
afspraken te worden gemaakt met de rioolbeheerder (Pidpa) en de stedelijke afdeling
Openbaar Domein. De vergunninghouder dient de stad (afdeling Openbaar Domein) te
contacteren voor een startvergadering waarin wordt aangetoond dat de voorwaarden in de
adviezen van de betrokken diensten zullen worden nageleefd.
Conclusie:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de rooilijn vast te stellen volgens het ingediende
rooilijn- en innemingsplan alsook om de ligging, de breedte en de uitrusting van de
voorgestelde gemeentewegenis goed te keuren mits het stellen van voorwaarden en lasten.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt naar aanleiding van de aanvraag:
 ingediend door BVBA De Zoete Zonde;
 voor het slopen van bestaande bebouwing, het bouwen van een nieuw woonproject (met
appartementen, commerciële ruimte en een ondergrondse parking) en terreinaanlegwerken
met nieuw openbaar domein;
 op een terrein met als adres Maalderijstraatje 8 en Onze-Lieve-Vrouwestraat 15, 17A
(deel), 27, 29, 33 en 35 te 2800 Mechelen, en met als kadastrale gegevens afdeling 1,
sectie D, perceelnummers 1040A, 367S, 367T, 378R (deel), 381E, 382K, 382L, 383C, 385D
en 386E;
kennis van het besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 14
februari 2022 waarbij het besluit van de gemeenteraad van de stad Mechelen van 31 mei 2021
houdende de goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan werd vernietigd.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het college op 28 maart 2022, in het kader
van de verdere administratieve beroepsprocedure over de aanvraag, heeft beslist om het
standpunt volgens de collegebeslissing in eerste aanleg van 14 juni 2021 te behouden en om
het dossier opnieuw door te verwijzen naar de gemeenteraad voor een nieuwe beslissing over
de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan, in toepassing van
artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering
van het decreet van de omgevingsvergunning.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat, naar aanleiding van het openbaar onderzoek,
punten van bezwaar werden ingediend die verband houden met de uitrusting of ligging van de
wegenis. Deze punten van bezwaar worden (op basis en na behandeling conform de rubriek
‘Argumentatie’, paragraaf ‘Resultaten bezwaren en opmerkingen in het kader van het
openbaar onderzoek’) niet weerhouden.
Artikel 4
De gemeenteraad oordeelt dat de voorgestelde wegenis kadert binnen de doelstellingen en
principes vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen en besluit de zaak van de wegenis, met inbegrip van de vaststelling van het
rooilijn- en innemingsplan in deze aanvraag voor een omgevingsvergunning goed te keuren in
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toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering
van het decreet van de omgevingsvergunning.
Artikel 5
De gemeenteraad stelt hierbij volgende voorwaarden en lasten met betrekking tot de ligging,
de breedte en de uitrusting van de gemeentewegenis en opname ervan in het openbaar
domein:
> Voorwaarden:
-

De adviezen van:
o
o

de stedelijke dienst Natuur- en Groenontwikkeling van 15 februari 2021;
de stedelijke afdeling Openbaar Domein van 3 mei 2021;

dienen nageleefd te worden. In deze adviezen worden voorwaarden gesteld die integraal
gerespecteerd moeten worden.
o

o

De dienst Natuur- en Groenontwikkeling stelt onder meer voorwaarden rond het
aanplanten en het onderhoud van de groenzones en beschermingsmaatregelen
(voor de vegetatie) tijdens de werf.
De stedelijke afdeling Openbaar Domein stelt voorwaarden met betrekking tot de
overdracht en technische vereisten. Zo dient de belasting van de parking onder het
toekomstige, openbaar domein bijvoorbeeld nog ter goedkeuring voorgelegd aan de
stad (afdeling Openbaar Domein). Bij een gronddekking van 1m00 (minimum
gronddekking) moet deze minimum aan 20kN/m² weerstaan en bij
verkeersbelasting moet deze weerstaan overeenkomstig de categorie van wegenis
(hoofdweg=1200kN totale massa en 150kN aslast). De waterdichting van de garage
moet gekeurd worden door een externe keuringspartij. Pas nadien kan met de
bovenliggende aanleg van het openbaar domein worden gestart. Er dient hierbij een
beschermingsbeton met een dikte van minimaal 20cm te worden geplaatst om de
parking te beschermen.

De uitvoering van de werken in functie van het publiek toegankelijk domein en de wegenis,
moet worden gecontroleerd en opgevolgd door de stedelijke afdeling Openbaar Domein om
tot een goed eindresultaat met overdracht te kunnen komen.
o

-

Vooraf aan de uitvoering van de werken dient de
aanvrager/verkavelaar/ontwikkelaar, de stad te contacteren om afspraken te maken
en aan te tonen aan de afdeling Openbaar Domein hoe bij uitvoering van de werken
rekening zal worden gehouden met de voorwaarden in de stedelijke adviezen. Dit is
een noodzakelijke voorwaarde voor de opname van de wegenis in het openbaar
domein na uitvoering van de werken. De stad moet ook betrokken worden in het
overleg met de nutsmaatschappijen, bij het uitschrijven van de
aanbestedingsprocedure én uitvoering, en zal op de hoogte gehouden worden van
de stand van het dossier.

Het ontwerp van het rioleringsplan dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het
advies van Pidpa Rioleringen en aan de ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
geïntegreerd rioleringsbeleid’ goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2004;
BEHALVE de bepalingen inzake hemelwater (art.10-11-12-13-14) die vervangen worden
door de ‘gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater–besluit Vlaamse
regering 5 juli 2013’.
Art. 3 en 4 van de gemeentelijke verordening zijn verouderd en ondertussen aangepast
met voorschriften van het zoneringsplan. Het zoneringsplan voor Mechelen is goedgekeurd
bij ministerieel besluit van 7 juli 2007. Hierin zijn de benamingen 'zoneringszone A-B-C en
niet gerioleerd gebied' aangepast als 'centraal gebied / collectief geoptimaliseerd gebied /
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collectief te optimaliseren gebied / individueel te optimaliseren buitengebied'.
Omtrent de aanleg/wijziging van het rioleringsstelsel zullen de voorwaarden vermeld in de
'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' - schema's afvoer afvalwater en hemelwater voor
'centraal gebied' - in acht worden genomen.
Vooraf aan de start der werken dienen, aan de hand van een starvergadering verdere
afspraken te worden gemaakt met de rioolbeheerder (Pidpa) en de stedelijke afdeling
Openbaar Domein. De vergunninghouder dient de stad (afdeling Openbaar Domein) te
contacteren voor een startvergadering waarin wordt aangetoond dat de voorwaarden in de
adviezen van de betrokken diensten zullen worden nageleefd.
-

Aspecten met betrekking op de uitvoering van het openbaar domein die voortvloeien uit de
adviezen van:
o
o
o
o
o
o
o

Hulpverleningszone Rivierenland van 16 februari 2021 (referentie P13662-011/01);
Inter (Toegankelijk Vlaanderen) van 20 januari 2021 (referentie 20210308);
Telenet van 12 februari 2021 (zonder referentie);
Pidpa van 1 februari 2021 (referentie D-22-949 / 193454);
Proximus van 27 januari 2021 (zonder referentie);
Fluvius van 29 januari 2021 (zonder referentie);
De Vlaamse Waterweg nv van 4 maart 2021 (referentie U20210304081);

dienen nageleefd te worden.

> Lasten:
- De verwezenlijking van de wegenis, groene ruimten, ruimten voor openbaar nut en
nutsvoorzieningen gebeuren op kosten van de ontwikkelaar/aanvrager/vergunninghouder.
- Voor de start van de werken moet:
o

o

ten voordele van de stad Mechelen een bankwaarborg worden gestort voor een bedrag
gelijk aan de geraamde uitvoeringskosten van de wegenis, riolering en nutsleidingen in
het latere openbaar domein;
een rechtstreekse betaling worden gestort aan de nutsmaatschappijen van hun
geraamde kosten.

De aanvrager dient een bewijs voor het storten van de borg en betaling aan de
nutsmaatschappijen voor te leggen aan de stad. Voor het storten van deze borg en betaling
aan de nutsmaatschappijen, mogen de werken aan het latere openbaar domein niet
starten.
-

-

-

De aanvrager/ontwikkelaar/vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende
reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Fluvius (Iverlek/ Eandis)
voor elektriciteit en aardgas, inzake privé-verkavelingen/sociale verkaveling/industriële
verkaveling/appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt
in bijlage toegevoegd. Bovendien zijn deze teksten op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij
de genoemde distributienetbeheerder; ze zijn eveneens raadpleegbaar op de website van
de distributienetbeheerder(s) via www.fluvius.be.
De aanvrager/ontwikkelaar/vergunninghouder dient in te staan voor de aanleg en/of
uitbreiding van het distributienet voor elektriciteit en gas, het waterleidingnet en het
teledistributienet ten behoeve van de aansluiting van de verschillende
kavels/woongelegenheden.
De aanvrager/ontwikkelaar/vergunninghouder neemt na het verkrijgen van de
omgevingsvergunning zo snel mogelijk (opnieuw) contact op met de nutsmaatschappijen
die leidingen moeten voorzien in de verkaveling/het woonproject.
Het document ‘Aanvraag voorwaarden voor de aanleg van een aardgas- en elektriciteitsnet
voor openbare distributie en oprichting van de openbare verlichtingsinstallatie in een
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-

-

bouwproject’ en het bouwproject dienen bezorgd en kenbaar te worden gemaakt aan
Fluvius.
De strook bestemd voor inlijving in het openbaar domein is aangeduid op een afzonderlijk
plan; deze strook is op het eerste verzoek gratis aan de stad over te dragen dit vrij en
onbelast en zonder kosten voor de stad. De procedure wordt gestart na de voorlopige
oplevering van alle wegen- en rioleringswerken in deze zone.
Een strook van 1m00 breedte achter de rooilijn (zowel ondergronds als bovengronds maar
niet onder gebouwen) wordt bezwaard met een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van
nutsleiding.

19.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen (afschaffing
buurtweg) gelegen op een perceel met als adres Wupstraat 56 te 2812
Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet
en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
omgevingsvergunning en artikel 12 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis







4 oktober 2021: Indiening aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen door de heer Kevin Somers en mevrouw Kathleen Van Houtte voor de afbraak
en het bouwen van een woning gelegen te Wupstraat 56 (ref. stad Mechelen
20210932_OGV).
29 oktober 2021: Dossier wordt onontvankelijk verklaard wegens ontbreken rooilijnplan in
functie van de afschaffing van de aanwezige buurtweg op het perceel.
12 januari 2022: Indiening aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen door de heer Kevin Somers en mevrouw Kathleen Van Houtte voor het
verbouwen van een woning gelegen te Wupstraat 56 (ref. stad Mechelen: 20220019_OGV).
11 februari 2022: Het dossier wordt volledig en ontvankelijk verklaard (ref. stad Mechelen
20220019_OGV ).
Op 11 april 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen (agendapunt 26) zich
aangesloten bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en een voorafgaand
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht over de aanvraag en het dossier voor de
goedkeuring van de zaak van de wegen (afschaffing buurtweg) verwezen naar de
gemeenteraad.

Juridische grond
 Zaak van de wegen – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
- Artikel 31. Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in
artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid
een beslissing neemt over de aanvraag.
- Artikel 31/1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend
administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief
beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties,
vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van
toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad. (…)
- Artikel 32.
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§ 1 De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, neemt een beslissing over een
vergunningsaanvraag binnen een termijn van:
1° honderdenvijf dagen als geen advies van een
omgevingsvergunningscommissie vereist is
(…)
§ 2. De termijnen, vermeld in paragraaf 1, worden van rechtswege eenmalig met zestig
dagen verlengd in de volgende gevallen:
(…) 3° als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg omvat waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft.
 Zaak van de wegen – regeling van het besluit van de Vlaamse regering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- Artikel 47. Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een
besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en
bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde
bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.
 Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
- Artikel 12, §2. In afwijking van artikel 11 kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden
in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in
het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid geldt
voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de
bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van
gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van
de op te heffen rooilijn bevat.
Openbaar onderzoek


In toepassing van de gewone procedure (overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van
het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning) werd een openbaar onderzoek gehouden van 26
februari 2022 t.e.m. 27 maart 2022. In het kader van dit openbaar onderzoek werden er
geen bezwaren ontvangen.

Argumentatie
Omschrijving van de wegeniswerken binnen de aanvraag:
Het onderwerp van de vergunningsprocedure betreft de verbouwing van een eengezinswoning
gelegen aan de Wupstraat. De bestaande woning, Wupstraat 56, is gelegen op een driehoekig
perceel dat grenst aan de gemeenteweg Wupstraat en aan de gewestweg Leuvensesteenweg.
De woning, die conform de kadastrale gegevens werd opgericht in de periode 1900-1918, kent
in de bestaande toestand een profiel van 2 bouwlagen onder een hellend dak en is deels over
de bedding van de buurtweg gebouwd.
De aanvraag omvat:
 De afbraak van het hoofdgebouw en heropbouw van een hoofdvolume op dezelfde locatie
met twee bouwlagen onder schuin dak. De garage en recentere aanbouw t.h.v. de
achtergevel blijven behouden,
 Op het gelijkvloers (nieuwe hoofvolume: breedte 7,02m en diepte 11,15m, totale
bouwdiepte 17m) bevinden zich een inkomhal, bureau, leefruimte, keuken- en eetruimte,
badkamer en garage,
 Op de eerste verdieping (totale bouwdiepte 11,5m) bevinden zich 3 slaapkamers,
 Op de dakverdieping (totale bouwdiepte 9m) wordt een zolderberging en een hobbyruimte
ingericht,
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De nieuwe gevels worden afgewerkt met gevelbepleistering (wit) en aluminium
buitenschrijnwerk (zwart). De garagepoort wordt vervangen door een sectionaalpoort
(donkere kleur). Het dak wordt afgewerkt met dakpannen (zwart),
Het niet bebouwde gedeelte van het perceel wordt als tuin aangelegd. Enkel de strikt
noodzakelijke toegangen tot de woning, de autobergplaats en het terras worden verhard,
De haagafsluiting t.h.v. de Leuvensesteenweg wordt aangepast i.f.v. de voorschriften van
het Agentschap Wegen en Verkeer: achter de grens met het openbaar domein wordt een
groene haag op 0,5m afstand voorzien, met stamhoogte max. 1,5m hoog en t.h.v. de
wegkruising en aan de weg max. 0,75m hoogte,
De afschaffing van de buurtweg.

Volgens de Atlas der Buurtwegen (1841) is het perceel belast met een buurtweg. De gewezen
bedding van de buurtweg (nr. 12) wordt opgetekend op het plan, opgemaakt door landmeterexpert Bruno Mertens (@Topo) d.d. 22 december 2021, en wordt aangeduid als zijnde ‘lot 1B’.
Dit lot heeft een oppervlakte van 1a17ca. De gewezen bedding van de buurtweg is deels
overbouwd door de woning Wupstraat 56. Deze woning werd conform de kadastrale gegevens
opgericht in de periode 1900-1918. Op het perceel in kwestie werden in 1986 en 2010
volgende stedenbouwkundige vergunningen verleend:
-

14 april 1986: stedenbouwkundige vergunning - bouwen garage (1985/0701).
23 juli 2010: stedenbouwkundige vergunning - verbouwen woning (uitbreiding)
(2010/0396).

Op het terrein is door de bouw van de woning en de privatisering van het perceel echter geen
restant meer te zien van deze buurtweg.
Ook de nieuwe woning, die men middels de voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning
wenst te realiseren, zal zich grotendeels op de voormalige buurtweg bevinden. Teneinde
bebouwing op het perceel mogelijk te maken en aangezien de buurtweg reeds lange tijd geen
functie meer heeft en niet meer voelbaar is op het terrein – door het doortrekken van de
Wupstraat en aansluiting/aantakking op de Leuvensesteenweg en door de aanwezigheid van
de woning – wordt gevraagd om het deel van de buurtweg, gelegen op het perceel, af te
schaffen.
Toetsing aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3
mei 2019 houdende de gemeentewegen:
Overeenkomstig artikel 3 van het decreet gemeentewegen wordt het doel nagestreefd om de
structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te
verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit
te voldoen. Daartoe wordt voornamelijk ingezet op een geïntegreerd beleid gericht op:
(1°) de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
(2°) de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen,
zowel op recreatief als op functioneel vlak.
Artikel 4 voegt daar nog aan toe dat bij beslissingen over het gemeentelijk wegennet,
minimaal rekening moet worden gehouden met de principes dat:
(1°) wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het
algemeen belang;
(2°) een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg een
uitzonderingsmaatregel is die afdoende wordt gemotiveerd;
(3°) de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen steeds in
acht worden genomen;
(4°) wijzigingen aan het wegennet zo nodig worden beoordeeld in een
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
(5°) bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet rekening wordt gehouden met
de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar
afgewogen.
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De aanvrager wenst het deel van de buurtweg gelegen op het betreffende perceel (zoals
aangeduid op het landmetersplan d.d. Mechelen 22 december 2021, opgemaakt door
landmeter-expert Bruno Mertens) af te schaffen. De buurtweg is in de bestaande toestand
deels overbouwd door de woning. Op het terrein is geen restant meer te zien van deze
buurtweg. Ook de nieuwe woning, die men middels de voorliggende aanvraag tot
omgevingsvergunning wenst te realiseren, zal zich grotendeels op de voormalige buurtweg
bevinden.
Door de gevraagde afschaffing van dit deel buurtweg wordt de structuur, de samenhang en de
toegankelijkheid van het wegennetwerk gevrijwaard en verbeterd. Ten tijde van de opmaak
van de Atlas der Buurtwegen (1841) zorgde het af te schaffen deel buurtweg (aangeduid als
zijnde ‘lot 1B’ op het landmeterplan van erkend landmeter-expert Bruno Mertens d.d. 22
december 2021) voor de verbinding van de ‘sentier 43’ en de ‘chemin 42’ met de
Leuvensesteenweg (‘Route de Malines’ cfr. Atlas der Buurtwegen). In de huidige toestand
wordt deze verbinding met/aantakking op de Leuvensesteenweg verzekerd door de
gemeenteweg ‘Wupstraat’. In 1976 werd de buurtweg verlegd; de afschaffnig van de originele
weg is echter nooit gebeurd.
Teneinde bebouwing op het perceel mogelijk te maken en aangezien de buurtweg reeds lange
tijd geen functie meer heeft en niet meer voelbaar is op het terrein – door het doortrekken van
de Wupstraat en aansluiting/aantakking op de Leuvensesteenweg en door de aanwezigheid
van de woning – wordt voorgesteld om het deel van de buurtweg, gelegen op het perceel, af te
schaffen. Door de afschaffing wordt een situatie die zich reeds lange tijd voordoet op het
terrein rechtgezet.
De afschaffnig van de buurtweg staat ten dienste van het algemeen belang. De
verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen wordt niet gehypothekeerd
en blijft gegarandeerd. In het kader van voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning werd
een advies ingewonnen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), gezien de ligging van
het perceel, grenzende aan een gewestweg (Leuvensesteenweg). Door AWV werd een eerste
maal een advies verleend op 24 februari 2022 (referentie AV/112/2022/00160). Dit eerste
advies was ongunstig omwille van volgende redenen:
Schending van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning:
o Op de plannen worden geen maten weergegeven t.o.v. de gewestweg.
o De van toepassing zijnde rooilijn en minimum bouwlijn ontbreken op het
plan.
Onwenselijkheid omwille van de goede ruimtelijke ordening en toekomstvisie
inzake wegenbeheer en verkeersveiligheid (bouwlijn):
o De feitelijke bouwlijn bevindt zich op 21 meter uit de as van de weg. De
woning wordt vermoedelijk (gelet op ontbreken van aanduiding van
minimum bouwlijn) voorzien voor de minimum bouwlijn
Onwenselijkheid omwille van veilig en vlot verkeer: De afsluitingen aan de
wegkruisingen en wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen boven 0,75
meter hoogte.
Hierna werd door de aanvrager via een wijzigingsverzoek een nieuwe projectinhoudversie
ingediend op het omgevingsloket waarbij de inplantingsplannen werden aangepast (weergave
rooilijn en afstand tot de gewestweg, aanpassing afsluiting).
De nieuwe projectinhoudversie werd opnieuw ter advies voorgelegd aan het Agentschap
Wegen en Verkeer. Op 29 maart 2022 werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend
(referentie AV/112/2022/00160/A). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) formuleert in
haar advies van 29 maart 2022 volgende specifieke voorwaarde:
Het perceel dient fysisch te worden afgesloten op de grens met het openbaar domein
volgens de voorwaarden hierboven. Gezien het een hoekperceel betreft dient volgende
voorwaarde nageleefd te worden: De afsluitingen aan de wegkruisingen en
wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen boven 0,75 meter hoogte.
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De naleving van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer zal bij het verlenen van een
vergunning door het college van burgemeester en schepenen als voorwaarde worden
opgenomen in de vergunning. Deze voorwaarde heeft betrekking op de inrichting van het
perceel ter hoogte van de gewestweg (specifiek worden er voorwaarden opgenomen m.b.t. de
afsluiting van het perceel) maar hebben geen betrekking op de gevraagde afschaffing van het
deel buurtweg.
Conclusie: de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4
van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Resultaten bezwaren en opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek:
Er werden naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften ontvangen.
Uitspraak over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeentewegenis, en over de
opname in het openbaar domein en mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden en lasten:
De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat het rooilijnplan (overeenkomstig artikel
16 van het decreet houdende de gemeentewegen) de actuele en toekomstige rooilijn van de
gemeentewegenis bevat; alsook de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de
oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen; en de naam van de
eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale
gegevens.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de afschaffing van de buurtweg, weergegeven als
lot 1B (met een oppervlakte van 1a17ca) op het plan opgemaakt door erkend landmeterexpert Bruno Mertens (@Topo) d.d. 22 december 2021, goed te keuren. De afschaffing van
deze buurtweg impliceert het onttrekken van het lot 1B uit het openbaar domein en het
toevoegen van dit lot aan de loten 1A en 1C.
Conclusie:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de afschaffing van de buurtweg zoals
weergegeven op het ingediende rooilijn- en innemingsplan goed te keuren.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat door het college van burgemeester en
schepenen op 11 april 2022 een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht
over de aanvraag:
 ingediend door Kevin Somers en Katleen Van Houtte;
 voor het verbouwen van een eengezinswoning;
 op een terrein met als adres Wupstraat 56, 2812 Mechelen;
 en met kadastrale omschrijving: afdeling 9, sectie D, perceelnummer 219X3.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het college van burgemeester en
schepenen op 11 april 2022 het dossier heeft doorverwezen naar de gemeenteraad voor een
beslissing over de zaak van de wegen (afschaffing buurtweg), in toepassing van artikel 31 van
het omgevingsvergunningsdecreet, artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet
van de omgevingsvergunning en artikel 12, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat, naar aanleiding van het openbaar onderzoek,
geen punten van bezwaar werden ingediend (en dus ook geen punten van bezwaar die
verband houden met de afschaffing van de buurtweg).
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Artikel 4
De gemeenteraad oordeelt dat de voorgestelde afschaffing van de buurtweg kadert binnen de
doelstellingen en principes vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende
de gemeentewegen en besluit de zaak van de wegenis, zijnde de afschaffing van de buurtweg
zoals aangeduid op het landmetersplan d.d. Mechelen 22 december 2021, op een terrein met
als adres Wupstraat 56, 2812 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 9, sectie
D, perceelnummer 219X3 zoals opgenomen in de aanvraag tot omgevingsvergunning (voor
stedenbouwkundige handelingen) goed te keuren in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsdecreet, artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
omgevingsvergunning en artikel 12, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen.
20.

WONEN. Goedkeuring advies voor de bepaling van de stemrechtverdeling in
het kader van de nieuw op te richten Woonmaatschappij.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis








23 oktober 2020: Brief van de Vlaams minister van Wonen m.b.t. het indienen van een
voorstel voor het werkingsgebied voor de woonmaatschappij.
1 oktober 2021: Lokaal Woonoverleg - Kerngroep.
Gemeenteraad 25 oktober 2021: Goedkeuring ‘Advies lokaal bestuur met betrekking tot
het werkingsgebied van de woonmaatschappij’.
In het aanvraagformulier “Advies lokaal bestuur met betrekking tot het werkingsgebied van
de woonmaatschappij” gaf stad Mechelen aan “om alleen een woonmaatschappij te
vormen. Dat neemt niet weg dat de stad openstaat om een groter werkingsgebied voor de
toekomstige woonmaatschappij te vormen. Een samenwerking met bv. de gemeente
Willebroek en de Klein-Brabantse gemeenten wordt niet uitgesloten. Dit zou binnen de
voorziene referentieregio vallen en dus te verantwoorden zijn.”
4 februari 2022: De Vlaamse regering legt de werkingsgebieden in Vlaanderen definitief
vast. Het besluit tot afbakening van het werkingsgebied waartoe Mechelen behoort, zijnde
Willebroek/Mechelen, wordt voorgelegd.
29 maart 2022: Stuurgroep van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen m.b.t.
vorming Woonmaatschappij.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 35: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




De Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet dat tegen 1 januari 2023, sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor
vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.
Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren.
De algemene principes werden vastgelegd door de Vlaamse regering (evenals de
referentieregio’s waarbinnen het werkingsgebied moet vallen) waarbij de gemeenten een
trekkersrol krijgen toebedeeld als regisseur van het lokaal woonbeleid, bij de vormig van
de werkingsgebieden.
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Het ‘Advies lokaal bestuur met betrekking tot het werkingsgebied van de
woonmaatschappij’ werd achtereenvolgens voorgelegd aan en goedgekeurd door het lokaal
woonoverleg, het college en de gemeenteraad.
Het advies van de stad met betrekking tot het werkingsgebied van de toekomstige
woonmaatschappijen, werd op 28 oktober 2021 ingediend bij de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW).
Het is uiteindelijk de Vlaamse Regering die op basis van de voorstellen en adviezen van de
lokale besturen de werkingsgebieden heeft vastgesteld.
Ze besluit tot afbakening van het werkingsgebied waartoe Mechelen behoort, zijnde
Willebroek/Mechelen.
In een volgend fase moet de Vlaamse Regering de onderlinge stemverhouding vaststellen
van de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied. Dit is vastgelegd in de
Vlaamse Codex Wonen van 2021 (zie artikel 4.39/2, §2).
Lokale besturen (die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en die
aandeelhouder zijn) moeten altijd over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan
de aandelen beschikken (minstens 50% + 1 stem). De Vlaamse Regering wil hiermee de
gemeenten en OCMW’s de regie geven over het beleid van de woonmaatschappijen.
Hiervoor wordt het advies van de gemeente gevraagd.
De in het advies voorgestelde onderlinge stemverhouding, moet steunen op objectieve
criteria die verband houden met het woonbeleid, waaronder minstens het aantal sociale
huurwoningen per gemeente en het aantal huishoudens per gemeente. De Vlaamse
Regering kan bepalen welk gewicht minimaal aan elk van die objectieve criteria moet
worden gegeven.
De Vlaamse regering kan ook rekening houden met andere criteria (grondreserves,
financiële inbreng, wensen van de gemeenten, … ) die vermeld worden in het advies dat
vanuit de gemeenteraad van de betrokken gemeenten komt.
Indien er geen advies vanuit de gemeenten komt, zal de minister zelf op basis van
objectieve criteria de stemverdeling bepalen:
- De verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per gemeente;
- De verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente.
Voortgaande op deze objectieve criteria (data Provincie in Cijfers – Statbel en SHM) geeft
dat volgende informatie en verhouding:

Dit geeft een 70 – 30 verdeling voor respectievelijk Mechelen en Willebroek als resultaat.
Met het daaruit vloeiende advies tot stemrechtverdeling bij een totaal van 15 te verdelen
plaatsen in de samenstelling van het bestuursorgaan: 10,5 leden voor de stad Mechelen en
4,5 leden voor de gemeente Willebroek.
(0,5 mandaat = 3 jaar stemrecht Mechelen en 3 jaar stemrecht Willebroek in de 6 jaar
bestuursperiode)

Juridische grond



17 juli 2020: Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 4, Deel 1.
9 juli 2021: Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen
(Invoering van een regelgevend kader voor de woonmaatschappijen).

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgend advies goed voor de bepaling van de stemrechtverdeling in
het kader van de nieuw op te richten Woonmaatschappij: 70 (Mechelen) / 30 (Willebroek) wat
resulteert in een zetelverdeling van 10,5 leden voor de stad Mechelen en 4,5 leden voor de
gemeente Willebroek. (0,5 mandaat = 3 jaar stemrecht Mechelen en 3 jaar stemrecht
Willebroek in de 6 jaar bestuursperiode)
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Artikel 2
De gemeenteraad hecht principiële goedkeuring aan het protocolakkoord tussen de gemeente
Willebroek, de stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en de Samenwerkende Maatschappij voor
Volkshuisvesting Willebroek met het oog op de nieuw op te richten Woonmaatschappij in het
werkingsgebied van Mechelen en Willebroek.
(bijlage 20)
21.

STADSONTWIKKELING. Goedkeuring van de princiepsovereenkomst tussen de
Stad Mechelen en Mechelen Ragheno Site NV met betrekking tot het
projectgebied Ragheno.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre) en 14 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc
Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den
Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis
04.03.2011
31.01.2014
08.04.2016
06.06.2016
27.05.2019
– punt 26

30.09.2019
24.06.2019
– punt 38
30.09.2019
– punt 25
20.01.2020
29.06.2020
– punt 42
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
18.10.2021
06.12.2021
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Vernietiging door Raad van State van het GRUP deelgebied 2, strategisch
project Arsenaal-Douane.
Besluit van de Vlaamse Regering van de definitieve goedkeuring van de
Brownfieldconvenant NV Park Ragheno en ontvankelijk verklaren van de
aanvragen van MG Holding NV en NV De Leeuwe II.
Goedkeuring ambitienota als uitgangspunt voor het masterplan.
Besluit van de Vlaamse Regering van de definiteve goedkeuring van de
Braownfieldconvenant 120 Mechelen – Ragheno III.
Goedkeuring door gemeenteraad van de samenwerkingsovereenkomst tussen
het Vlaamse Gewest en stad Mechelen voor het uitvoeren van een studie voor
de verbindingsweg tussen de Leuvensesteenweg en de Tangent, inclusief een
korte tunnel.
Goedkeuring door gemeenteraad van het studiebestek “ontwerp en
aanbesteding verbindingsweg Leuvensesteenweg (N26) – Tangent via
Motstraat (‘Arsenaalverbinding’)” dat zal gepubliceerd worden door AWV.
College - goedkeuring voorontwerp masterplan.
Goedkeuring Brownfieldconvenant inzake Brownfielsproject “105 – MechelenRagheno II”/ (NMBS / Galapagos).
Goedkeuring door de gemeenteraad van het kaderbesluit Stedenbouwkundige
ontwikkelingskost en de beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO).
College - Goedkeuring ontwerp masterplan.
De gemeenteraad keurt het addendum goed bij het convenant betreffende het
Brownfieldproject 'Brownfieldconvenant 97_Mechelen_Ragheno-site'.
Goedkeuring plankaart definitief Masterplan.
Goedkeuring krijtlijnen en oprichting bouwcommissie.
Goedkeuring Voorontwerp Arsenaalverbinding.
Goedkeuring princiepsovereenkomst met MG Real Estate.
Goedkeuring Masterplan (rapport).
Delegatie Vlaamse Overheid van planningsbevoegdheid tot de opmaak van een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
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13.12.2021
11.04.2022
– punt 33

College - Ragheno. Goedkeuring VO RUP & ONT plan-MER en organisatie
plenaire vergadering.
Collegebeslissing ter verwijzing naar de gemeenteraad: Princiepsovereenkomst
tussen de Stad Mechelen en Mechelen Ragheno Site NV met betrekking tot het
projectgebied Ragheno.

Feiten en argumentatie


















Het project Ragheno is een groot en complex stadsproject waarbij het de ambitie is om het
projectgebied te herbestemmen naar een kwaliteitsvol gebied met een verweving van
functies, binnen dewelke ook duurzaamheid centraal staat.
De stad Mechelen is regisseur van het projectgebied Ragheno en zal hiervoor de nodige
inspanningen leveren voor de realisatie van de nieuwe ontwikkeling. Dit betreft onder
andere de opmaak van een RUP, de aanleg van hoofdinfrastructuur zoals de
Arsenaalverbinding en het centrale park, de jachthaven, …
Op de gemeenteraad van 30 september 2019 werd het kaderbesluit en de beleidsmatige
gewenste ontwikkeling (BGO) goedgekeurd.
Omwille van de hoge investeringen voor de ontwikkeling van Ragheno legt de stad
stedenbouwkundige lasten op aan grondeigenaars en de projectontwikkelaars. Dit werd
vastgelegd in het kaderbesluit. Dit betreft de o.a. de kosten voor de realisatie van
hoofdinfrastructuur, onteigeningen, studies, …
In de BGO zijn er randvoorwaarden/richtlijnen naar duurzaamheid, architectuur, mobiliteit
bepaald.
Binnen het projectgebied zijn er verschillende eigenaars aanwezig. Met drie grotere partijen
in het projectgebied werden er Brownfieldconvenanten afgesloten. Het betreft MG Real
Estate, NMBS / De Leewe en Mechelen Ragheno Site NV.
Voor Mechelen Ragheno Site NV betreft dit de Brownfieldconvenant Brownfieldproject
'Brownfieldconvenant 97_Mechelen_Ragheno-site'.
In uitvoering van deze convenanten en voor de verdere ontwikkeling van Ragheno worden
er princiepsovereenkomsten opgemaakt met deze partijen.
De gemeenteraad keurde op 23 augustus 2021 een eerste princiepsovereenkomst tussen
de stad Mechelen en projectontwikkelaar MG Real Estate goed.
In de princiepsovereenkomsten worden er afspraken opgenomen met betrekking tot de
ontwikkeling van het projectgebied Ragheno. Er zijn algemene bepalingen die in alle
overeenkomsten voorkomen.
Per partij worden er specifieke afspraken opgenomen in functie van de toekomstige
ontwikkeling op de betreffende site van de grondeigenaar. Dit kan betrekking hebben tot
aan- en verkopen van gronden, de realisatie van openbare voorzieningen, …
Deze overeenkomst, noch de handelingen van de Stad gesteld in het kader van de
totstandkoming noch de uitvoering van de Overeenkomst, hebben rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de Stad in
het kader van de goedkeuringsprocedure van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
en/of vergunningsprocedures.
De overeenkomst wordt gesloten onafhankelijk van de door de stad te nemen beslissingen
inzake planologische maatregelen en vergunningsprocedures. De verdere invulling die
wordt gegeven aan het Brownfieldproject en de afspraken die worden gemaakt, verbinden
de stad in geen enkele mate wat betreft een tussen te komen RUP, noch wat betreft de
gebeurlijk tussen te komen (omgevings)vergunningen ten voordele van de grondeigenaars,
ontwikkelaars noch alle andere grondeigenaars en projectontwikkelaars.
De Afdeling Projecten en Planning vraagt de princiepsovereenkomst tussen Mechelen
Ragheno Site NV en de stad Mechelen voor goedkeuring door te verwijzen naar de
gemeenteraad.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste algemene elementen die werden
opgenomen in de princiepsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Mechelen Ragheno
Site NV. Deze betreffen onder andere:
- Kaderbesluit stedenbouwkundige ontwikkelingskost:
o De grondeigenaar gaat akkoord met deze financiële last en de manier van
berekening.
o Indien een derde partij de omgevingsvergunning zou aanvragen en realiseren, is
deze eveneens gebonden aan de betaling van de ontwikkelingskost (derdenbeding).
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De aanvaarding van de stedenbouwkundige last in natura.
De verbintenis van de stad om de inkomsten hiervan te investeren in het
projectgebied Ragheno. Indien dit niet mogelijk is door welke reden ook zal er
overgegaan worden tot terugbetaling van de financiële last.
o Indien de omgevingsvergunning niet kan uitgevoerd worden omwille van een derde
partij zal de financiële last terugbetaald worden.
o Deze zullen toegepast worden ten overstaan van alle ontwikkelaars/grondeigenaars
binnen het projectgebied zonder onderscheid te maken.
Besluit Beleidsmatige Gewenste Ontwikkeling:
o De aanvaarding van de bepalingen in de BGO door de grondeigenaar en de
doorlegging ervan naar een derde partij.
Verplichtingen van de grondeigenaar:
o De neveninfrastructuur dient gerealiseerd en kosteloos overgedragen te worden
door de grondeigenaar.
o De kosteloze grondafstand loten 3A en 5A (bijlage 17 bij overeenkomst) als
onderdeel van het over te dragen perceel ter realisatie van de Arsenaalverbinding.
Verplichtingen van de Stad Mechelen:
o Opmaak RUP en verbintenis tot voorleggen van definitief RUP aan gemeenteraad Q2
2023.
o Het tijdig opnemen van alle benodigde middelen voor de aanleg van de
hoofinfrastructuur in het meerjarenbudget en het maken van de nodige afspraken
met AWV voor hun aandeel (Arsenaalverbinding).
o Het tijdig aanvragen van de nodige omgevingsvergunningen met het oog op de
realisatie van de hoofdinfrastructuur.
Realisatie van de hoofdinfrastructuur:
o De realisatie van de hoofdinfrastructuur is ten laste van de stad waarbij de
Arsenaalverbinding tevens ook deels ten laste is van AWV. Hiervoor is er een
schrijven als bijlage toegevoegd van de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare
Werken dd. 12 februari 2021.
o Site MRS blijft toegankelijk tijdens werf en de toegangswegen tot een project
worden tijdig en ten laatste bij voorlopige oplevering van de eerste privatieve kavel
van het desbetreffende project voltooid.
Overdracht van gronden naar derden:
o Bij de princiepsovereenkomst is er een derdenbeding als bijlage opgemaakt die
wordt ondertekend bij de akte door de nieuwe eigenaar. De vorige grondeigenaar
zal dan niet meer gehouden zijn aan de betaling van de stedenbouwkundige lasten
en de naleving van de BGO.
Overdracht van gronden naar de stad voor de hoofdinfrastructuur:
o De overdracht zal gescheiden worden door middel van een verkoop met een
grondprijs van 80 euro/m² binnen een nog te bespreken timing met de
grondeigenaar. De grondprijs zal geïndexeerd worden.
o De percelen worden vrij van constructies overgedragen, de kosten zijn ten laste van
de grondeigenaar.
o Eventuele saneringskosten en bijhorende kosten voor onderzoeken zijn ten laste
van de grondeigenaar.
o Kosten voor het grondverzet worden gedragen door de partij die de werken laat
uitvoeren of uitvoert.
Overdracht perceel Centrale Werkplaatsen en perceel Arsenaalverbinding:
o De overdracht vindt plaats ter realisatie van de centrale werkplaatsen en ter
realisatie van de Arsenaalverbinding, in het kader van het algemeen belang.
o De uiteindelijke bestemmeling van deze perceel is NMBS, resp. AWV.
o De overdracht wordt geregeld via een aankoop-verkoopbelofte gevoegd bij de SWO
(bijlage 12).
o De aankoop-verkoopbelofte regelt de modaliteiten van overdracht waaronder
timing, prijs, staat van de grond, …
o De aankoopprijs bedraagt (cf. algemeen principe 80 euro/m²):
 426.800,00 euro (excl. kosten) voor het Perceel Centrale Werkplaatsen
 427.120,00 euro (excl. kosten) voor het Perceel Arsenaalverbinding
o
o

-

-

-

-

-

-
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De Kandidaat – Koper neemt alle kosten met betrekking tot de splitsing van het
Onroerend Goed op zich, alsook alle lasten en leveringskosten met betrekking tot
het lichten van deze Overeenkomst en het eventuele verlijden van de authentieke
akte.
o Aan de verkoop worden opschortende voorwaarden verbonden waaraan moet
voldaan zijn om tot effectieve verkoop te kunnen overgaan.
o De aankoop-verkoopbelofte kan zowel door de stad gelicht worden, als opgesplitst
overgedragen aan NMBS en/of AWV, zodat zij zelf kunnen lichten en rechtstreeks
tot aankoop overgaan.
o De koper verbindt zich te lichten najaar 2022 zodat notariële akte verkoop uiterst
31/12/2022 kan verleden worden.
o Indien de kandidaat-koper de verkoopbelofte niet (tijdig en/of volledig) zou lichten,
heeft de verkopende partij de mogelijkheid de aankoopbelofte te lichten zodat de
verkoop alsnog kan plaatsvinden begin 2023.
- Overdracht van gronden van de stad, bestaande wegenis, in kader van de
projectontwikkeling:
o De stad zal na desaffectatie een aankoop en verkoopbelofte afsluiten op een nog te
bespreken tijdstip rekening houdende met de ontwikkeling en aanlag van de
hoofdinfrastructuur.
o De grondprijs bedraagt 80 euro/m² en zal geïndexeerd worden.
o De percelen worden vrij van constructies overgedragen tenzij hierover andere
afspraken worden gemaakt.
o Saneringskosten en bijhorende kosten voor onderzoeken zijn ten laste van de stad.
De gronden worden gesaneerd overgedragen rekening houdende met de
toekomstige bestemming.
o Kosten voor het grondverzet worden gedragen door de partij die de
grondverzetwerken uitvoert of laat uitvoeren.
- Globale ontwikkeling Projectgebied Ragheno:
o De grondeigenaar erkent en verklaart de ambities met betrekking tot het
Projectgebied Ragheno zoals blijkt uit het masterplan, alsook het kaderbesluit en de
BGO te ondersteunen.
o De grondeigenaar bevestigt constructief te zullen meewerken aan de
totstandkoming en uitvoering van het RUP Ragheno en zich te onthouden van acties
en bezwaren tegen het RUP alsook tegen de uitvoering en ontwikkeling van het RUP
door de stad of derde ontwikkelaars.
- Bijkomende bepalingen:
o Een regeling voor erfdienstbaarheid voor de gewijzigde ontsluiting van het
voormalige FNG-gebouw.
o Het engagement tot onderzoek naar een gezamenlijke ontwikkeling van het
bouwveld 3d1, parkgebouw, in gedeelde eigendom stad Mechelen en Mechelen
Ragheno Site NV.
o De verbintenis van Mechelen Ragheno Site NV tot het mogelijk maken van de
realisatie van een schoolgebouw binnen bouwveld 5c.
De princiepsovereenkomst (incl. bijlages) gaat als bijlage.
o



Financiële gevolgen
Aanpassing meerjarenplan voor opname (= budgetneutraal)
Toelichting AMJP

Budgetsleutel
2022/2210000/
70/0610/01
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De goedkeuring van de aankoop-verkoopbelofte percelen Centrale Werkplaatsen en
Arsenaalverbinding houdt een financieel engagement in voor 2022. Aangezien de stad niet
de uiteindelijke bestemmeling van de gronden is, zullen deze percelen na aankoop in 2022,
in 2022 doorverkocht worden aan respectievelijk NMBS en AWV.

AC

AC000015

Omschrijving
MJP
AMJP
Ragheno:
verwerving
gebouw/perceel
MJP002713 arsenaalverbinding,

Wijziging
AMJP

Beschikbaar na
vastlegging/
opbrengst

Verwijzing

+1.305.000,00

190.850,00

AMJP6
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2022/2210000/
70/0610/01

AC000015

2022/2600000/
70/0610/01

AC000015

centrale
werkplaatsen en
Rode Kruis
Ragheno :
verwerving
gebouw/perceel
MJP002713 aankoop Lumacreen
Ragheno : verkoop
percelen
arsenaalverbinding,
centrale
werkplaatsen, Rode
Kruis en huidig
MJP008912 perceel Motstraat

+200.000,00

190.850,00

AMJP6

+1.505.000,00

0,00

AMJP6

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de princiepsovereenkomst goed tussen de Stad Mechelen en Mechelen
Ragheno Site NV met betrekking tot het projectgebied Ragheno.
(bijlage 21)
22.

STADSONTWIKKELING. Aankoop van een woning met grond en
aanhorigheden gelegen te Mechelen, Bautersemstraat 70, met het oog op de
realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur Raghenosite.

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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet,
Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Barbara Van de Perre)
en 11 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis








20 januari 2020 – punt 38: Het college hecht goedkeuring aan het ontwerp masterplan
Ragheno.
8 juni 2020 – punt 24: Het college
- geeft opdracht aan de afdeling projecten en planning, met ondersteuning van de dienst
vastgoedbeleid, onderhandelingen te voeren met de verschillende eigenaars op basis
van de schattingsverslagen (incl. wederbeleggingsvergoedingen en wachtintresten) met
het oog op het afsluiten van een aankoop-verkoopbelofte met betrekking tot de
eigendommen Bautersemstraat 70, 72, 72A, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 en 88 te
Mechelen.
- geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid in te staan voor de verdere administratieve
afhandeling van de verwervingen vanaf een principieel akkoord tot verkoop.
- geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid notariskantoor Lefevre-Huygens, Veemarkt
12, Mechelen aan te stellen voor de verdere notariële afhandeling van de dossiers.
11 februari 2021: Aankoop pand Bautersemstraat 72A te Mechelen.
25 mei 2021: Aankoop pand Bautersemstraat 86-88 te Mechelen.
24 november 2021: Aankoop pand Bautersemstraat 80 te Mechelen.
25 maart 2022: Ondertekening “overeenkomst van wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte” met betrekking tot het pand Bautersemstraat 70 te Mechelen.
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Collegebeslissing 4 april 2022 - agendapunt 22: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Met de goedkeuring van het voorontwerp masterplan en de verdere uitwerking tot ontwerp en
definitief masterplan werd eveneens de nieuwe ontsluitingsstructuur van de toekomstige
Ragheno-site goedgekeurd.
Hierbij wordt een hoofdontsluitingsweg (deels via een brugconstructie over het park) voorzien
die het westelijke deel van de site aansluit op de toekomstige Arsenaalverbinding. In het kader
van de opmaak van het masterplan werd de keuze van de ligging van deze weg bepaald
rekening houdend met de restricties van de Arsenaalverbinding, maximalisatie van het park en
een kwalitatieve ontwikkeling van de zone gelegen tussen het gebouw van de FNG groep en de
gebouwen van o.a. De Lijn.
Zoals onderstaande figuur aangeeft, treft deze ontsluitingsinfrastructuur de panden gelegen
aan de Bautersemstraat met de nummers 70, 72, 72A, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 en 88.

Op 8 juni 2020 gaf het college opdracht aan de afdeling Projecten en Planning, met
ondersteuning van de dienst Vastgoedbeleid, onderhandelingen te voeren met de verschillende
eigenaars op basis van de schattingsverslagen (incl. wederbeleggingsvergoedingen en
wachtintresten) met het oog op het afsluiten van een aankoop-verkoopbelofte.
Thans werd een akkoord bereikt met de eigenaars van het pand Bautersemstraat 70 (zie nr. 1
op figuur hierboven).
Tussen de stad enerzijds en de echtgenoten Julien Buelens – Elisabeth De Vroe anderzijds
werd hieromtrent op 25 maart 2021 een “overeenkomst van wederzijdse aankoop- en
verkoopbelofte” opgemaakt.
De belangrijkste voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst zijn o.a.:
 Kandidaat-verkoper: de heer Julien Buelens en zijn echtgenote mevrouw Elisabeth De Vroe,
Bautersemstraat 70 te Mechelen.
 Kandidaat-koper: stad Mechelen.
 De echtgenoten Buelens – De Vroe Mevrouw zijn eigenaar van volgend onroerend goed:
een woning op en met grond en aanhorigheden gelegen te Mechelen, Bautersemstraat 70,
gekadastreerd Mechelen 3° afdeling sectie D nummer 142/G/2/P0000, groot volgens
kadaster 164 m².
 De overeenkomst wordt in hoofde van de stad afgesloten onder voorbehoud van
goedkeuring door de gemeenteraad en toepassing van de voogdijprocedure van de
bevoegde overheid.
 De stad verbindt er zich tegenover de kandidaat-verkoper toe om, gedurende een termijn
ingaand op 25 maart 2022 en eindigend op 31 december 2023, het hiervoor vermeld goed
aan te kopen tegen de hierna bepaalde voorwaarden, indien de kandidaat-verkoper
aangeeft op deze aankoopbelofte te willen ingaan. M.a.w. tijdens deze periode heeft de
kandidaat-verkoper dus het recht van de stad te eisen dat zij het voormeld goed aankoopt.
Deze optie is niet overdraagbaar aan derden.
 De kandidaat-verkoper verbindt er tegenover de stad toe om het voormeld goed enkel aan
de stad te verkopen tegen de hierna bepaalde voorwaarden. M.a.w. de stad heeft dus het
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recht het goed aan te kopen mits zij, voor het verstrijken van de termijn, de haar
verleende aankoopoptie licht. Deze aankoopoptie is overdraagbaar aan derden.
De verkoop zelf komt pas tot stand door het verlijden van de notariële akte voor
notariskantoor Huygens & Lefevre te Mechelen (voor de stad) met tussenkomst van notaris
R.-M. Verbeek te Mechelen (voor de echtgenoten Buelens – De Vroe).
Het goed wordt verkocht:
 voor vrij en onbelast van om het even welke bezwarende in- of overschrijving of
kantmelding;
 in de staat waarin het zich bevindt;
 met alle lijdende en heersende, voortdurende en niet-voortdurende, zicht- en
onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn.
Het bekomen van de zekerheid dat de begunstigden hun voorkooprecht niet uitoefenen.
Gunstig bodemattest.
Het goed is niet verhuurd, maar nog in gebruik door de verkopers.
De kandidaat-verkoper verbindt er zich toe geen nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten
of het goed op enige andere wijze te bezwaren met persoonlijke of zakelijke rechten.
Indien één van de partijen zijn verbintenissen niet nakomt heeft de andere partij het recht
om:
 ofwel de gedwongen naleving van deze verbintenissen in rechte te vervolgen,
onverminderd vergoeding voor geleden schade;
 ofwel de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen
(schadevergoeding is 10% van verkoopprijs).
De stad bekomt de eigendom van het goed vanaf de ondertekening van de notariële akte.
De kosten, rechten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de stad. De kosten
van levering zijn ten laste van de kandidaat-verkoper.
Alle belastingen en taksen met betrekking tot het goed zijn ten laste van de stad vanaf de
eigendomsoverdracht.
Verkoopprijs: 173.250 euro (inclusief wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten) te
betalen bij de ondertekening van de notariële akte.
De aankoop door de stad geschiedt voor openbaar nut met het oog op de realisatie van het
masterplan Ragheno (o.a. aanleg van openbare wegenis).

De opgemaakte “overeenkomst van wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte” is conform de
gemaakte afspraken en dient, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur,
nog te worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.
Juridische grond


Artikel 41 § 2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 (Belgisch Staatsblad
dd. 15.02.2018): de gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over
onroerende goederen (o.a. aankoop van een onroerend goed).

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Toelichting opgave

Jaar
2022

ARK
2210000

Omschrijving van de opdracht

MJP
MJP002713

Omschrijving MJP
Aankoop Bautersemstr. 70

Huidig
transactiekrediet
192.981,15

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze opdracht
192.981,15

Aangevraagd
krediet
177.000,00

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ‘overeenkomst van wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte’ van
25 maart 2022 goed tussen de stad Mechelen enerzijds en de echtgenoten Julien Buelens –
Elisabeth De Vroe anderzijds met betrekking tot hun eigendom Bautersemstraat 70 te 2800
Mechelen.
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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 verkoop te
ondertekenen namens de stad Mechelen.
23.

OPENBAAR DOMEIN. Heraanleg Geitestraat.
1)
2)

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met
prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van
het bestek 2022-OO-OD-945 inzake de opdracht 'Heraanleg Geitestraat'.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en
rioleringswerken.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissingen worden 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Barbara
Van de Perre) en 4 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya
Perdaens)

Motivering
Voorgeschiedenis





30 april 2010 - Het college stelt Mebumar NV, Populierenlaan 1 te 2840 Rumst aan als
ontwerper voor de heraanleg van Borzestraat, Geitestraat en Blauwhondstraat, conform de
voorwaarden opgenomen in bestek 10.030.
23 november 2020 – agendapunt 26: De Gemeenteraad verleent de opdracht aan de
intergemeentelijke vereniging Pidpa van de ‘gemeentelijke collectieve watersanering’
(HidroGem), met uitwerking vanaf 1 januari 2021, en de daarmee gepaard gaande
omzetting van de activiteit ‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA) naar de
activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem).
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 23: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie







Gezien
- stad Mechelen volgende werken wenst uit te voeren: de volledige herinrichting van de
Geitestraat, rekening houdend met het autoluwe karakter van deze winkelstraat,
aandacht voor groen en fietsenstallingen,
- Pidpa volgende werken wenst uit te voeren: de aanleg van een riolering in de
Geitestraat, om maximaal vuilwater van de bestaande vliet onder de gebouwen in de
Geitestraat af te koppelen,
zijn beide partijen samen van oordeel dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te
worden samengevoegd.
Beide partijen staan in voor de kosten voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste
is en dit zowel voor de erelonen als voor de werken.
Voor de erelonen en de werken zullen aparte vorderingsstaten en facturen voor Stad
Mechelen en Pidpa worden opgemaakt.
In het kader van de opdracht “Heraanleg van de Geitestraat”, bij Pidpa gekend als project
nr. K-21-007, werd een bijzonder bestek met nr. 2022-OO-OD-945 opgesteld door de
ontwerper, Evolta Engineers NV, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 459.004,48, incl. 21% BTW. Deze
raming wordt opgesplitst:
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- Aandeel Stad Mechelen € 192.877,88, incl. BTW
- Aandeel Pidpa: € 266.126,63, incl. BTW
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open procedure, met prijs als
enig gunningscriterium
Bestek en raming worden voorgelegd.

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 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).
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 geraamd op € 459.004,48, incl. 21% BTW. Deze
raming wordt opgesplitst:
- Aandeel Stad Mechelen € 192.877,88
- Aandeel Pidpa: € 266.126,63
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP002478 waar een budget beschikbaar is
van € 170.000.
In de aanpassing meerjarenplan nr. 6 wordt € 60.000,00 bijkomend budget gevraagd voor
deze opdracht, met volgende verdeling:
- € 40.000,00 voor boombunkers
- € 20.000,00 voor kunst in de openbare ruimte.

Toelichting opgave

Jaar
2022

Heraanleg Geitestraat

ARK
2240007

MJP
MJP002478

Omschrijving MJP
Heraanleg Openbaar
Domein: centrum (intra
muros) – Geitestraat
(werken + erelonen)

Huidig
transactiekrediet

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze opdracht

170.000,00

170.000,00

Aangevraagd
krediet

192.877,88

Aanpassing meerjarenplan nr. 6
AC

MJP

AC000013 MJP002478

Toelichting AMJP

Wijziging
AMJP

Heraanleg Geitestraat:
werken + erelonen

+60.000

Beschikbaar
na
Verwijzing
vastlegging

230.000

AMJP6

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-945 inzake de opdracht ‘Heraanleg
Geitestraat’, opgesteld door ontwerper Evolta Engineers NV, Koningsstraat 270 te 1210
Brussel, met prijs als enig gunningscriterium.
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en PIDPA goed
inzake de weg- en rioleringswerken in de Geitestraat.
24.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden
en bepalingen van bestek 252003_F2 inzake de opdracht 'Mechelen –
Herinrichting – Hendrik Consciencestraat / Leopoldstraat / Postzegellaan /
Koning Albertplein / Colomastraat / Van Kerckhovenstraat'.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre)
en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan Verbergt,
Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis












16.12.2019: Het college neemt de principebeslissing om volgend op de opening van de
tangent de H. Consciencestraat en de Leopoldstraat tussentijds in te richten, volgens de
uitgangspunten van de definitieve circulatie in de stationswijk.
18.01.2021: Het college beslist de deelopdracht ‘tussentijdse inrichting van de H.
Consciencestraat, de Leopoldstraat en de Colomastraat’ op te starten en toe te wijzen
binnen de raamovereenkomst ‘ontwerper diverse infrastructuurprojecten (volgens bestek
2020-00-672)’ voor een bedrag van € 40.988,75 incl. BTW.
Febr – juni 2021: Uitwerking concept en voorontwerp Conscience-, Leopold- en
Colomastraat.
17.06.2021: Bespreking voorontwerp en advies van de verkeerscommissie (gunstig).
23.09.2021: Infomoment en infomarkt: toelichting over het voorontwerp aan
buurtbewoners, handelaars en horeca-uitbaters in de Thomas Moore hogeschool.
Verzamelen van opmerkingen.
Oktober – november 2021: Herwerking voorontwerp aan de hand van de verzamelde
opmerkingen, uitwerking beplantingsplan, uitwerking concept stationsplein (zone
rondpunt).
17.11.2021: Raadscommissie openbare werken: bespreking ontwerp Conscience-, Leopolden Colomastraat.
24.11.2021 – 06.12.2021: Inschrijving tegeltuinen bewoners Colomastraat via
webformulier.
06.12.2021: Het college keurt het ontwerp van de H.Consciencestraat, de Leopoldstraat en
de Colomastraat goed en keurt het concept voor de tussentijdse herinrichting van het
stationsplein goed.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 24: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




In het kader van de vernieuwing van de stationsomgeving werd de opdracht “Tijdelijke
vernieuwing Consciencestraat, Leopoldstraat, Colomastraat en Koning Albertplein” gegeven
aan Maatschap D+A - OMGEVING binnen de raamovereenkomst ‘ontwerper diverse
infrastructuurprojecten (volgens bestek 2020-00-672)’.
Het bestek met nr. 252003_F2 werd opgemaakt.
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De volledige uitvoeringskost van deze opdracht wordt geraamd op € 1.210.956,52 incl.
btw. Deze raming wordt opgesplitst:
- Aandeel Stad Mechelen: € 1.156.817,54
- Aandeel PIDPA: € 54.138,98
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure, met prijs
als enig gunningscriterium.

Juridische grond









Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 - artikel 41 met betrekking tot de bevoegdheden
van de gemeenteraad.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen


Het aandeel van de stad bedraagt € 1.156.817,54 incl. btw.

Budgetopgave
Toelichting
opgave

Jaar

2022

Omschrijving van de
opdracht

ARK

6640110

MJP

Omschrijving MJP

MJP002763 Stationsomgeving:
vernieuwing en
herinrichting

Huidig
transactiekrediet

Huidig
beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

5.306.417,04

2.798.337,25

Aangevraagd
krediet
1.156.817,54

Omdat in het kader van de werken aan de Colomastraat, Leopoldstraat, Consciencestraat en
het stationsplein ook nog de Van Kerckhovenstraat opnieuw zal aangelegd worden, impliceert
dit een meerkost van € 124.142,98. Dit is niet voorzien in het budget van de
stationsomgeving. Deze meerkost zal op de raming van de stationsomgeving voorzien door
middel van volgende interne kredietaanpassing:
Toelichting
verschuiving

Omschrijving van
de verschuiving

Jaar
2022

2022

ARK

MJP

Omschrijving
MJP

6640110 MJP002763 Stationsomgeving:
vernieuwing en
herinrichting
2240007
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MJP002502

M. Gandhiwijk:

Budget
+124.142,98

-124.142,98

Beschikbaar na
vastlegging/opbrengst

AMJP nr.

2.922.480,223 AMJP0023734

854.636,51

AMJP0023735

78
werken + erelonen

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 252003_F2 inzake
de opdracht 'Mechelen – Herinrichting – Hendrik Consciencestraat / Leopoldstraat /
Postzegellaan / Koning Albertplein / Colomastraat / Van Kerckhovenstraat', opgesteld door
ontwerper Maatschap D+A – OMGEVING, Kardinaal Mercierplein 2 te 2800 Mechelen.

25.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022OO-FO-940 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst periodieke kleine
onderhouds- en herstellingswerken wegen (gietasfalt) in Mechelen'.

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, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch)

Motivering
Feiten en argumentatie








In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst periodieke kleine onderhouds- en
herstellingswerken wegen (gietasfalt) in Mechelen” werd een bestek met nr. 2022-OO-FO940 opgesteld door Facilitaire Ondersteuning, in samenwerking met de Dienst
Overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 392.561,98 excl. btw of € 475.000,00
incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De gunningscriteria worden voorgesteld:
- Prijs: 95
- Duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen: 5.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
over de exact benodigde hoeveelheden.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 22: verwijzing naar de gemeenteraad.

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 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, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Budgetopgave
Toelichting opgave

Jaar

ARK

Omschrijving van de opdracht
MJP

2022

6103210

MJP003688

2023

6103210

MJP003688

2024

6103210

MJP003688

2025

6103210

MJP003688

Omschrijving MJP
Aankoop en prestaties
gietasfalt en koudasfalt
Aankoop en prestaties
gietasfalt en koudasfalt
Aankoop en prestaties
gietasfalt en koudasfalt
Aankoop en prestaties
gietasfalt en koudasfalt

Huidig
transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

124.115,00

98.586,72

124.115,00

124.115,00

124.115,00

124.115,00

124.115,00

124.115,00

Aangevraagd
krediet

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-940 inzake de opdracht
‘Raamovereenkomst periodieke kleine onderhouds- en herstellingswerken wegen (gietasfalt) in
Mechelen’.
26.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring van de leidraad 'Verkoop Lamot congres- en
erfgoedcentrum'.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd. De beslissing wordt genomen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre), 6 stemmen tegen (Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid
Riffi, Farid Bennasser, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman,
Marc Hendrickx, Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid
Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
 De stad Mechelen is eigenaar van het onroerend goed ‘Congres- en erfgoedcentrum Lamot,
gelegen te 2800 Mechelen, Van Beethovenlaan 8/10, kadastraal gekend onder 1ste afdeling,
sectie E, nummer 661 P/deel met een perceeloppervlakte van +/- 13a57ca, zoals afgebeeld
als lot 1 (gearceerd) op het meetplan van @TOPO bvba (Bruno Mertens) van 26.08.2021
(afbeelding 1) en het prekad pdf-document van FOD Financiën Patrimoniumdocumentatie
van 22.09.2021 (E661r) (afbeelding 2).
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Afbeelding 1. Meetplan van @TOPO bvba (Bruno Mertens) van 26.08.2021

Afbeelding 2. Prekad pdf-document van FOD Financiën Patrimoniumdocumentatie van 22.09.2021 (E661r)



Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 65: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Vzw Brouwgebouw Lamot, een extern verzelfstandigd agentschap van de stad Mechelen, staat
momenteel in voor de exploitatie van het onroerend goed. De stad Mechelen heeft de
gebouwen van het onroerend goed (met uitsluiting van de grond) voor een duur van 30 jaar in
vruchtgebruik gegeven aan vzw Brouwgebouw Lamot (bij notariële akte van 21.12.’07).
Tevens werd voorzien in een (impliciet) recht van opstal van 30 jaar voor vzw Brouwgebouw
Lamot.
De stad Mechelen is voornemens de verzelfstandiging via vzw Brouwgebouw Lamot te
beëindigen en wenst het onroerend goed te verkopen aan een overnemer die zowel het
onroerend goed koopt alsook het handelsfonds (*) van vzw Brouwgebouw Lamot overneemt.
(*) Het over te dragen handelsfonds bestaat uit:
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de activa en passiva zoals opgesomd in het overzicht dat als bijlage 8 bij de
verkoopleidraad is gevoegd;
het vruchtgebruik en opstalrecht zoals voorzien in de notariële akte van 21.12.2007.

Aangezien de stad Mechelen eigenaar is van het onroerend goed (blote eigendom), zal de stad
Mechelen overgaan tot een marktbevraging met als voorwerp de aanduiding van de overnemer
van het handelsfonds van vzw Brouwgebouw Lamot en de verkoop door de stad Mechelen van
de blote eigendom van het onroerend goed ‘Congres- en erfgoedcentrum Lamot’ aan de koper
van het handelsfonds van vzw Brouwgebouw Lamot (dit onder opschortende voorwaarde van
het afsluiten van de overeenkomst tot overname van het handelsfonds van vzw Brouwgebouw
Lamot).
Voor de verkoop van het onroerend goed en het handelsfonds van vzw Brouwgebouw Lamot
zal een minimumprijs moeten worden vastgelegd, rekening houdende met het
schattingsverslag opgesteld door de beëdigd Landmeter-expert Bruno Mertens op 19.11.2019
en diens bevestiging van de waardebepaling op 18.11.2021.
Voor de verkoop van het handelsfonds is er een beslissing van de organen van de vzw
Brouwgebouw Lamot vereist, waarin zij zich ertoe verbinden over te gaan tot verkoop van hun
handelsfonds aan de overnemer, die op basis van de marktbevraging georganiseerd door de
stad Mechelen zal worden gekozen. Deze beslissing wordt genomen door de raad van bestuur
en bekrachtigd door de algemene vergadering van vzw Brouwgebouw Lamot.
De criteria op basis waarvan de overnemer zal worden gekozen, zijn vastgesteld in een
leidraad (bijlage). Deze leidraad zal na goedkeuring, eerstdaags worden bekendgemaakt in het
Bulletin der Aanbestedingen en de website van de stad Mechelen.
Momenteel heeft de stad Mechelen recht om jaarlijks een aantal dagen (gratis) gebruik te
maken van het onroerend goed (zaalgebruik). In het kader hiervan werden reeds een aantal
reservaties gemaakt voor de jaren 2022-2023, waarvan de exacte data als bijlage bij de
leidraad wordt gevoegd. De stad Mechelen zal vanaf het moment van de
gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring van de leidraad (opgesteld door GD&A Advocaten)
geen nieuwe data inplannen om (gratis) gebruik te maken van het onroerend goed.
Het onroerend goed is onderworpen aan een recht van voorkoop aan Interbrew Belgium NV.
De verkoop van het onroerend goed gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de nietuitoefening van het recht van voorkoop door Interbrew Belgium NV. Na goedkeuring van de
leidraad door de gemeenteraad zal de stad Mechelen Interbrew Belgium NV informeren
betreffende dit besluit.
Op grond van de artikel 293 van het Decreet Lokaal Bestuur en Omzendbrief KB/ABB 2019/3
over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door
besturen van de erkende erediensten is de stad Mechelen genoodzaakt om een
marktbevraging te organiseren zodat potentiële kandidaten kunnen bieden op het onroerend
goed.
Die marktbevraging wordt – noodzakelijk – gekoppeld aan de overname van het handelsfonds
van vzw Brouwgebouw Lamot.
Juridische grond


Artikel 293 Decreet Lokaal Bestuur en Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende
erediensten.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig mits opmerkingen. De
aangepaste ramingen worden opgenomen in de aanpassing meerjarenplan nr. 6.

Financiële gevolgen
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De financiële gevolgen zullen bekend worden na de marktbevraging.
De opbrengst wordt geraamd op de minimale prijs berekend op basis van o.a. het
schattingsverslag:
 De minimale aankoopprijs voor het onroerend goed in volle eigendom bedraagt 9.300.000
euro;
 De minimale aankoopprijs voor het handelsfonds van vzw Brouwgebouw Lamot, exclusief
vruchtgebruik en opstalrecht bedraagt 100.000 euro;
 De prijs die de overnemer betaalt zal verdeeld worden tussen de stad Mechelen en vzw
Brouwgebouw Lamot volgens volgende procentuele verhouding:
- (i) 1,06% aan vzw Brouwgebouw Lamot voor het handelsfonds van vzw Brouwgebouw
Lamot;
- (ii) 98,94% aan de stad Mechelen als eigenaar van het onroerend goed (in volle
eigendom).
Het percentage van 98,94% voor het onroerend goed (in volle eigendom), wordt verder
verdeeld over:
o De grond en de blote eigendom van het gebouw, zijnde 9,39% respectievelijk
28,51%, toekomende aan de stad Mechelen;
o Het vruchtgebruik van het gebouw, zijnde 61,04% met een absoluut minimum van
€ 6.685.0005 (*), toekomende aan vzw Brouwgebouw Lamot.
(*) Voor de goede orde: bij de toepassing van het absoluut minimum van €
6.685.000 worden de percentages van de grond en de blote eigendom van
het gebouw overeenkomstig aangepast.
Aanpassing meerjarenplan
Budgetsleutel

Omschrijving
AMJP

MJP

2022/2610000

MJP002782

2022/2610000

MJP008628

2022/2903929

MJP008725

IO
IU
FO
EO

2022/7590900

MJP008630

Huidig krediet

Wijzigen in
AMJP6

Krediet na
AMJP6

Verkoop: Lamot

8.000.000

-5.384.640

2.615.360

Vergoeding vruchtgebruik Lamot
Vervroegde aflossing toegestane
lening Brouwgebouw Lamot
Liquidatieresultaat vzw
Brouwgebouw Lamot
Totaal

7.372.382,50

-7.372.382,50

0,00

6.683.667,39

0,00

6.683.667,39

688.715,11

-587.742,50

100.972,61
9.400.000

De verkoopprijs wordt ingezet op 9.400.000 euro.
 Vzw Brouwgebouw Lamot ontvangt hiervan 6.784.640 euro:
- 99.640 euro als vergoeding voor het handelsfonds;
- 6.685.000 euro als vergoeding voor het vruchtgebruik.
 De Stad ontvangt hiervan 2.615.360 euro als vergoeding voor de grond en de naakte
eigendom.
Met de ontvangst van de verkoop zal de vzw het openstaande saldo van haar lening aan de
Stad vervroegd terugbetalen (6.683.667,39 euro).

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de leidraad ‘Verkoop Lamot congres- en erfgoedcentrum’ goed.
27.

VASTGOEDBELEID. Beslissing tot verhuring van pand Leopoldstraat 44 te
Mechelen aan Emmaüs vzw vanaf 1 mei 2022 met het oog op de begeleiding
van psychisch kwetsbare personen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
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Motivering
Voorgeschiedenis



28.01.2022: erfpachter Artesis Hogeschool Antwerpen gaat akkoord met de wijziging van
het gebruik van de voormalige portierswoning in de Leopoldstraat 44.
Collegebeslissing 4 april 2022 - agendapunt 23: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie









Emmaüs volgt in beschut wonen personen met een ernstige psychiatrische aandoening op.
Zij verblijven ofwel op hun eigen adres ofwel in één van de groepswoningen of studio’s met
gemeenschappelijke ruimte.
De werking Este en ’t Vlot, gevestigd in de Hanswijkstraat, richt zicht tot alle personen met
een psychische kwetsbaarheid in de regio, dus ook personen die niet verbonden zijn met
beschut wonen.
Voor de begeleiding van deze psychisch kwetsbare personen wil Emmaüs hun standplaats
in Mechelen behouden. Zo kunnen ze snel eventuele overlast van deze cliënten in de
Mechelse regio tot een minimum beperken. Deze aanpak, met focus op kwetsbare
personen, is een meerwaarde voor de leefbaarheid in de stad Mechelen.
Het pand in de Leopoldstraat 44, het vroegere “’t Leopoldje” is voor Emmaüs, mits de
nodige aanpassings- en verfraaiingswerken, een goede uitvalbasis voor de begeleiding van
deze doelgroep.
Hierbij de belangrijkste voorwaarden van de gebruiksovereenkomst:
- het pand kan alleen gebruikt worden voor de begeleiding van personen met een
psychische kwetsbaarheid;
- de gebruiksovereenkomst start op 1 mei 2022 en wordt afgesloten voor onbepaalde
duur;
- de overeenkomst kan te allen tijde vroegtijdig opgezegd worden door beide partijen
mits het respecteren van een opzeggingstermijn van zes maanden;
- een jaarlijkse forfaitaire gebruiksvergoeding van 2.500,00 euro;
- alle onderhoudskosten, beheerskosten en alle andere kosten welke nodig zijn om de
normale werking of uitbating van het goed te verzekeren (inrichting, verfraaiingen, …)
zijn ten laste van de huurder;
- de eigenaarsverplichtingen vallen ten laste van de Stad Mechelen.
De gebruiksovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017:
 Artikel 41, §2, 11°: De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de daden van beschikking
over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b)
 Artikel 56, §3, 1° of 8°,b) decreet lokaal bestuur:
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
b) over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve
het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd blijft.
Advies


Toezicht Financiën, coördinator-diensthoofd Geert D'Hollander: Gunstig.

Financiële gevolgen
Budgetopgave met goedkeuring college (afsprakenkader 27/09/2021)
Toelichting opgave

Jaar
2022

ARK
7020200
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Omschrijving van de opdracht

MJP
MJP004159

Omschrijving MJP
huuropbrengsten

Huidig
transactiekrediet
145.692,00

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze
opdracht
123.359,56

Aangevraagd
krediet

1.666,00

84

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tussen de stad Mechelen en de vzw Emmaüs
voor de verhuring van het pand Leopoldstraat 44 vanaf 1 mei 2022 met het oog op de
begeleiding van psychisch kwetsbare personen.
(bijlage 27)
28.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de padnamen
Spinnewielpad en Weefgetouwpad voor een aftakking van de
Nekkerspoelstraat te 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







20.09.2021: Wegenis rooilijnplan.
21.02.2022 – agendapunt 13: De gemeenteraad besluit de zaak van de wegen en
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij een aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor een woonproject met aanleg van nieuw openbaar domein op de
site Ford aan de Lakenmakersstraat en Nekkerspoelstraat goed te keuren.
10.03.2022: Advies stedelijke cultuurraad in verband met de nieuwe straatnaam voor deze
wegenis.
18.03.2022: Advies stadsarchivaris in verband met een nieuwe straatnaam voor deze
wegenis.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 68: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Door Antvest bvba werd een aanvraag ingediend voor het bouwen van 70 wooneenheden en
de aanleg van nieuwe openbare wegenis op een perceel grond tussen de Lakenmakersstraat
en de Nekkerspoelstraat. De nieuw aan te leggen wegenis start allebei aan de
Nekkerspoelstraat, de éne arm is doodlopend op een achterliggend perceel, de andere arm
loopt verder door en eindigt in de Lakenmakersstraat – zie rooilijnplan. Deze nieuwe straten
zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, waardoor er wordt geopteerd voor paden.
Deze 2 paden zullen overgedragen worden aan de stad.
Aangezien ter hoogte van deze nieuwbouwwoningen geen vrije huisnummers beschikbaar zijn
is het volgens de stedelijke bouwdienst aangewezen nieuwe straatnamen/paden toe te kennen
aan de nieuw aan te leggen wegenis.
De stedelijke cultuurraad adviseerde volgende paden (bijlage):
 Spinnewielpad
 Weefgetouwpad
Advies van de heer Willy Van de Vijver, stadssarchivaris :
“Beide benamingen verwijzen naar de ambachtelijke en industriële bedrijvigheid die van in de
middeleeuwen op deze plaats gevestigd was en bijdroeg tot de rijkdom en welstand van de
stad. Mechelen was immers een centrum van de lakenmakerij en textielindustrie. Deze
benamingen sluiten hierbij naadloos aan.”
Voorstel: Spinnewielpad en Weefgetouwpad.
Rekening houdend met het decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen, alsook de hiervoor vermelde adviezen van de stedelijke cultuurraad en de
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stadsarchivaris, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om aan de nieuw aan te leggen
wegenis (aftakking Nekkerspoelstraat) de paden als volgt te benoemen: Spinnewielpad en
Weefgetouwpad.
Juridische grond
Het toekennen en/of wijzigen van straatnamen wordt geregeld door het decreet van 28 januari
1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (Belgisch Staatsblad van
7 april 1977), laatst gewijzigd bij decreet van 29 november 2002 (Belgisch Staatsblad van 17
december 2002).
De belangrijkste bepalingen van dit decreet zijn:
“Artikel 1.
Alleen de gemeenteraad is bevoegd om de naam van openbare wegen en pleinen vast te
stellen of te wijzigen.
Artikel 2.
§ 1. Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze
naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en
cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
§ 2. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeenmaatschappelijk oogpunt belangrijke figuren.
Hierbij wordt voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke
omgeving van betekenis zijn geweest.”
Financiële gevolgen
Geen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de padnamen Spinnewielpad en Weefgetouwpad voor een aftakking
van de Nekkerspoelstraat te Mechelen principieel vast.
29.

ICT. Beslissing tot toetreding tot opdrachtencentrale Vlaamse overheid om
een beroep te doen op raamovereenkomsten inzake ICT en telefonie.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis





Sedert 1 februari 2015 kunnen alle entiteiten van de Vlaamse Overheid, de lokale en de
provinciale besturen vrij afnemen van een vernieuwd gemeenschappelijk ICTdienstverleningsaanbod.
Gemeenteraad 28 april 2015 – agendapunt 28: Beslissing om beroep te doen op de
Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van het ICT-contract 2015
waaronder de raamovereenkomsten Exploitatiegebonden ICT-diensten en integratie',
'Ontwikkelingsprojecten' en ' Aankoop ICT-producten' vallen.
Collegebeslissing 11 april 2022 - agendapunt 44: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Het instappen in raamcontracten zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van de
procedure van overheidsopdrachten.
De Stad Mechelen stapte reeds in een aantal raamcontracten in. In onderstaande
raamcontracten werd nog niet ingestapt:
 Raamcontract facilitaire ondersteuning Vlaanderen percelen:
- Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie
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- Virtuele telefooncentrale
- Mobiele telefonie & mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik
Raamcontracten digitaal Vlaanderen vanaf 01 februari:
- Perceel 1 Service-Integratiediensten
- Perceel 2 Werkplekdiensten
- Perceel 3 Cloud- en datacenterdiensten
- Perceel 4 Netwerkdiensten: Proximus
- Perceel 5 Applicatiediensten
- Perceel 6 Mainframediensten: DXC

Vanuit deze raamcontracten kan er vanuit de Stad Mechelen vlot en eenvoudig afgenomen
worden.
Daar de Vlaamse Gemeenschap optreedt als opdrachtencentrale in het ICT-contract 2015 en
2022, dient de stad zelf geen overheidsopdracht te starten.
De stad is niet verplicht tot afname van diensten en blijft volledig vrij om deze diensten ook
via andere kanalen af te nemen.
Juridische grond



Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten meer bepaald artikels 2, 4° en 15: Een aanbestedende
overheid die een beroep doet op een opdrachtencentrale is vrijgesteld om zelf een
gunningsprocedure te organiseren.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Indien de stad een beroep wenst te doen op deze raamoverkomst wordt dit samen met de
financiële gevolgen voorgelegd aan het college.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot toetreding tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse overheid
voor afname van het ICT-contract 2015 en 2022 waaronder volgende raamovereenkomsten
vallen: vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, virtuele
telefooncentrale, mobiele telefonie & mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,
service-Integratiediensten, werkplekdiensten, cloud- en datacenterdiensten, netwerkdiensten,
applicatiediensten, mainframediensten’.
Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
aan de agenda toegevoegd:
29-2. TOEGEVOEGD PUNT. F. Creyelman – Vermindering tarieven bij Zorgbedrijf
Rivierenland.
Het voorstel van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd.
(bijlage 29-2)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door F. Creyelman, gemeenteraadslid, inzake vermindering van tarieven in de centra van het Zorgbedrijf Rivierenland.
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Artikel 2
De gemeenteraad beslist dit punt af te voeren van de agenda.
29-3. TOEGEVOEGD PUNT. Principiële bereidheid tot onderzoeken fusie.
Samen behandeld met het actualiteitsdebat 1 in het begin van de vergadering.
29-4. TOEGEVOEGD PUNT. H. Riffi – Fietsenstallingen nabij cambiostandplaatsen.
Het voorstel van de heer Riffi werd aan de raadsleden bezorgd.
(bijlage 29-4)
De beslissing wordt verworpen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre) en13 stemmen voor (Frank Creyelman, Marc
Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door H. Riffi, gemeenteraadslid,
inzake fietsenstallingen nabij cambiostandplaatsen.
Artikel 2
Het voorstel wordt verworpen.
29-6. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt – Participatie inzake fusieplannen.
Samen behandeld met het actualiteitsdebat 1 in het begin van de vergadering.
29-7. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt – De Garage.
Het voorstel van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd.
(bijlage 29-7)
De beslissing wordt verworpen met 24 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, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre) en 15 stemmen voor (Frank Creyelman, Marc
Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door T. Verbeurgt, gemeenteraadslid, inzake toekomst van ‘De Garage’.
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Artikel 2
Het voorstel wordt verworpen.

Vragen
Vraag 1. F. Creyelman - Fraude met sociale woningen.
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. D. Tuypens - Begraafplaats - perk burgerslachtoffers WO II.
De vraag van de heer Tuypens werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 1 in bijlage)
De heer Tuypens licht zijn vraag toe.
Schepen Vanmarcke antwoordt.

Vraag 3. H. Riffi – Indrinken voor fuiven.
De vraag van de heer Riffi werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 3 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 3)
Vraag 4. H. Riffi – Zomerschool Oekraïne.
De vraag van de heer Riffi 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. T. Verbeurgt – Aanpak rattenplaag.
De vraag van de heer Verbeurgt 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. T. Verbeurgt – Impulsaankoop van huisdieren.
De vraag van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 6 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 6)
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De voorzitter sluit de vergadering om 00.54 uur.
Notulen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2022.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur

PV Gemeenteraad
25 april 2022

Maxine Willemsen
voorzitter

