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STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Proces-Verbaal
Vergadering van 27 september 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Tijdelijk afwezig:

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, 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, Charles
Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Vicky Vanmarcke, schepen
Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid Bennasser, Yves
Selleslagh, gemeenteraadsleden
Bart Somers, gemeenteraadslid afwezig voor punten 1 tot en met 10.

De vergadering wordt geopend om 20.06 uur.
De notulen van de vergadering van 6 september 2021 staan ter beschikking in het
cobra@home systeem. Indien er voor het einde van de vergadering geen opmerkingen worden
gemaakt, worden ze beschouwd als zijnde goedgekeurd.
De heer Charles Leclef wordt bij lottrekking aangeduid om bij hoofdelijke stemming als eerste
zijn stem uit te brengen.

Openbare zitting
1.

POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Aktename ontslag gemeenteraadslid +
aanstelling opvolger.
1)

Aktename brief van 16 september 2021 van mevrouw Anne Delvoye, waarbij zij
haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
2) Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van mevrouw Katleen Den
Roover, in opvolging van mevrouw Anne Delvoye.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De voorzitter van de gemeenteraad bedankt ontslagnemend gemeenteraadslid mevrouw Anne
Delvoye voor haar inzet en gedrevenheid tijdens de uitoefening van haar mandaat.
De voorzitter deelt mede dat volgens het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 is mevrouw Katleen Den Roover de eerste in aanmerking komende
opvolger van de lijst N-VA.
Mevrouw Katleen Den Roover heeft op 17 september 2021 verklaard dat zij het ambt van
gemeenteraadslid wenst op te nemen.
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De voorzitter deelt mede dat het door haar opgemaakte Proces-verbaal van onderzoek van de
geloofsbrieven van mevrouw Katleen Den Roover met alle relevante documenten zich bevindt
in de bundel bij de algemeen directeur. Het proces-verbaal werd tevens opgeladen bij het
agendapunt in cobra@home en hoeft bijgevolg niet voorgelezen te worden. Daaruit blijkt dat
mevrouw Katleen Den Roover voldoet aan alle voorwaarden en, als er geen bezwaar is,
bijgevolg door de raad kan worden aangesteld als nieuw raadslid in opvolging van mevrouw
Anne Delvoye.
De voorzitter verzoekt mevrouw Katleen Den Roover de decretale eed af te leggen.
Mevrouw Katleen Den Roover legt de eed af: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen’.
De voorzitter geeft mevrouw Den Roover de akte van haar eedaflegging en verklaart haar
aangesteld als gemeenteraadslid en wenst haar veel succes.

Motivering
Voorgeschiedenis





Installatievergadering gemeenteraad op 2 januari 2019: aanstelling van mevrouw Anne
Delvoye als gemeenteraadslid.
Brief van 16 september 2021, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij
mevrouw Anne Delvoye haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
17 september 2021: Agendering aktename ontslag gemeenteraadslid Anne Delvoye en
aanstelling opvolger op de gemeenteraad van 27 september 2021 (agendapunt 1).
College 20 september 2021 – agendapunt 40: bekrachtiging agendering gemeenteraad.

Feiten en argumentatie








Na grondig onderzoek werd vastgesteld dat ingevolge specifieke wettelijke bepalingen
(meer bepaald artikel 353ter, 2de lid en artikel 293, 1ste lid Gerechtelijk Wetboek) er een
onverenigbaarheid is in de job van mevrouw Anne Delvoye bij het arbeidsauditoraat
Antwerpen – afdeling Mechelen en haar verkozen mandaat van gemeenteraadslid.
Mevrouw Anne Delvoye was gemeenteraadslid van 2.1.2019 tot 16 september 2021.
Wanneer er een mandaat van raadslid te begeven is, moet de opvolger volgens de
onderrichtingen zo spoedig mogelijk geïnstalleerd worden.
Volgens het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is
mevrouw Katleen Den Roover de eerste in aanmerking komende opvolger van de lijst NVA.
Mevrouw Katleen Den Roover heeft op 17 september 2021 verklaard dat zij het ambt van
gemeenteraadslid wenst op te nemen.
De kandidaat-opvolger, mevrouw Katleen Den Roover, werd opgeroepen om de eed af te
leggen in de gemeenteraadszitting van 27 september 2021, onder voorbehoud van een
gunstig resultaat van het onderzoek van de geloofsbrieven.

Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur, artikel 13: “Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat
schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de
voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.
[…]
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is
geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.”
Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald artikel 353ter, 2de lid en artikel 293, 1ste lid.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 14: “Het gemeenteraadslid […] dat ontslag genomen heeft
wordt vervangen door zijn opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De eedaflegging
gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. […]
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Artikel 58 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad regelt de procedure
‘aanstelling opvolgend gemeenteraadslid’.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de brief van 16 september 2021, ingediend door mevrouw
Anne Delvoye, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de verklaring van 17 september 2021 waarbij mevrouw
Katleen Den Roover het ambt van gemeenteraadslid aanvaardt.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging
van een gemeenteraadslid, in opvolging van mevrouw Anne Delvoye.
Artikel 4
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en besluit tot aanstelling en beëdiging van
mevrouw Katleen Den Roover als gemeenteraadslid, in opvolging van mevrouw Anne Delvoye.
2.

POLITIEVERORDENINGEN. Bekrachtiging politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Student Lift Off” op 22
september 2021 en de onttrekking van Transit M, De Hangar en aansluitende
parkeerplaatsen aan het openbaar domein.

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

Motivering
Voorgeschiedenis


Collegebeslissing 6 september 2021 – agendapunt 44: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie






Thomas More heeft op 22 september 2021 van 12u tot 23u Student Lift Off georganiseerd
op Transit M.
Student Lift-off was een welkomstactiviteit voor alle studenten van Thomas More Mechelen.
Het ging om een mini-festival waarbij verschillende dj's optraden, randanimatie en een
foodtruck werd voorzien.
Aangezien het noodzakelijk was om over te gaan tot het nemen van meerdere tijdelijke
maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
het evenement Student Lift Off, diende de organisator voor deze activiteit zelf in te staan
voor de bewaking van het terrein. Hiervoor werd het Transit M voor De Hangar en
aansluitende parkeerplaatsen onttrokken aan het openbaar domein en dient de organisator
beroep te doen op een erkende bewakingsfirma.
Gelet op de hoogdringendheid werd hiervoor een politieverordening uitgevaardigd door de
burgemeester op 6 september 2021.

Juridische grond




Algemene bestuurlijke politieverordening dd. 16.12.14
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van evenementen d. 26 januari
2005
Artikel 130 bis Nieuwe Gemeentewet: college van burgemeester en schepenen is bevoegd
voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
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Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke
politieverordeningen, met uitzondering van de politieverordeningen op het wegverkeer
bedoeld in artikel 130 bis.
Algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005
Retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen en
huishoudelijk reglement, vastgelegd door de gemeenteraad van 28 juni 2016.
Collegebesluit 24 februari 2017 – punt 77: Kader toepassing geluidsnormen bij feesten en
fuiven.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester op 6 september 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar
aanleiding van “Student Lift Off” op 22 september 2021 en de onttrekking van Transit M, De
Hangar en aansluitende parkeerplaatsen aan het openbaar domein.
3.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2020 van diverse
organisaties.
1)

Aktename jaarrekening 2020 van het Centraal Kerkbestuur Mechelen in het kader
van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
2) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Festival van Vlaanderen Mechelen Kempen
in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
3) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland in het
kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
4) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt
Vrijwilligerswerk in het kader van de controle op de aanwending van de
stadstoelage.
5) Aktename jaarrekening 2020 van vzw ROJM in het kader van de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
6) Aktename jaarrekening 2020 van vzw ’t Arsenaal in het kader van de controle op
de aanwending van de stadstoelage.
7) Aktename jaarrekening 2020 van vzw KMTHC in het kader van de controle op de
aanwending van de stadstoelage.
8) Aktename jaarrekening 2020 van vzw De Keeting in het kader van de controle op
de aanwending van de stadstoelage.
9) Aktename jaarrekening 2020 van CLB Het Kompas in het kader van de controle op
de aanwending van de stadstoelage.
10) Aktename jaarrekening 2020 van Woonpunt Mechelen in het kader van de controle
op de aanwending van de stadstoelage.
11) Aktename jaarrekening 2020 van Scholengroep 5 in het kader van de controle op
de aanwending van de stadstoelage.
12) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Chiro Libertus in het kader van de controle
op de aanwending van de stadstoelage.
13) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Instrumentenfonds in het kader van de
controle op de aanwending van de stadstoelage.
14) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Speelgoedmuseum Mechelen in het kader
van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
15) Aktename jaarrekening 2020 van vzw Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee in het
kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
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Motivering
Voorgeschiedenis





26 april 2016 – punt 7: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de
modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14
november 1983 goedgekeurd.
28 januari 2019: Het college gaat akkoord met de gewijzigde methode van controle en
rapportering van het toezicht op de jaarrekeningen in het kader van een toekenning van
een toelage.
30 september 2019 – punt 8: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de nieuwe
afsprakennota d.d. 3 september 2019 tussen de verschillende besturen van de eredienst en
de stad Mechelen.
Collegebeslissing 6 september 2021 – agendapunt 2: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Naam organisatie: Centraal Kerkbestuur
Mechelen

Soort boekhouding:

Doc. tijdig ingediend op:

Periode boekhouding:

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

14/4/2021
25.740,00
61.842,60
-8.139,62

kasboekhouding
1/1-31/12

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
69.982,22
173,30

Opmerkingen:

Naam organisatie: Festival van
Vlaanderen Mechelen Kempen vzw
Doc. tijdig ingediend op:
8/4/2021

Soort boekhouding:

ACTIEF
Vastliggend

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

1.089,03
201.596,90
65.349,23
268.035,16
34.513,50
548.626,25
132.754,07

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:

1/1-31/12

217.925,25
0,00
50.109,91
268.035,16

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
415.872,18
216.836,22

Opmerkingen:

Naam organisatie: Regionaal Landschap
Rivierenland vzw
Doc. tijdig ingediend op:
14/4/2021

Soort boekhouding:

ACTIEF
Vastliggend

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar

Kas + bank
Nog te ontvangen
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13.035,06
426.368,34
261.476,29

Periode boekhouding:

dubbele boekhouding
1/1-31/12

473.799,07
0,00
227.080,62
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Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

700.879,69
21.679,50
838.203,54
-17.874,49

Totaal

700.879,69

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
856.078,03
460.764,01

Opmerkingen: In het verslag van de bedrijfsrevisor wordt vermeld dat het resultaat van het
boekjaar 2020 negatief werd beïnvloed met 28.699,22 EUR ingevolge de niet correcte
boekhoudkundige afgrenzing van de projectsubsidie “Tunnel 38 Niel”. Ten onrechte werd het
voormeld bedrag van 28.699,22 EUR reeds in 2019 in opbrengsten geboekt (waardoor het
resultaat in dat jaar voor eenzelfde bedrag positief werd beïnvloed), terwijl de kosten in 2020
ten laste werden genomen. Indien men deze projectsubsidie zoals het moet in 2020 zou
geboekt hebben, dan zou het correcte boekhoudkundige resultaat van 2020 een winst zijn van
10.824,73 EUR.

Naam organisatie: Sociaal Centrum –
Lokaal Steunpunt
Vrijwilligerswerk vzw
Doc. tijdig ingediend op:
22/4/2021

Soort boekhouding:

ACTIEF
Vastliggend

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

4.871,01
111.338,44
3.029,79
119.239,24
65.000,00
138.528,77
24.839,32

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:

1/1-31/12

102.066,41
0,00
17.172,83
119.239,24

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
113.689,45
97.195,40

Opmerkingen:

Naam organisatie:
vzw ROJM
Doc. tijdig ingediend op:
28/4/2021

Soort boekhouding: dubbele boekhouding
Periode boekhouding:
1/1- 31/12

ACTIEF
Vastliggend

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

73.105,17
205.637,40
324.025,23
602.767,80
503.700,00
1.971.105,47
169.302,21

328.158,74
64.651,74
209.957,32
602.767,80

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
1.801.803,26
319.705,31

Opmerkingen:

Naam organisatie:

't Arsenaal vzw
ARSENAAL/LAZARUS
Doc. tijdig ingediend op:
4/6/2021
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Periode boekhouding:

dubbele boekhouding
1/1 - 31/12
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ACTIEF
Vastliggend
Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal

371.815,57
265.472,25
664.032,51

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

69.266,52
1.659.443,01
-48.697,30

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

26.744,69

310.472,08
0,00
353.560,43
664.032,51
0,00
1.708.140,31
283.727,39

Opmerkingen:

Naam organisatie:
Doc. tijdig ingediend op:

KMTHC VZW
28/5/2021

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

46.814,47
394.979,96
3.637,91

Soort boekhouding: kasboekhouding
Periode boekhouding:
1/1-31/12
Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
391.342,05
182.135,05

Opmerkingen:

Naam organisatie:

De Keeting vzw

Doc. tijdig ingediend op:
ACTIEF
Vastliggend

28/5/2021

0,00

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal

199.379,80
2.255,39
201.635,19

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

80.000,00
270.668,39
7.055,31

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:

1/1-31/12

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

123.056,57
0,00
78.578,62
201.635,19

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
263.613,08
123.056,57

Opmerkingen:

Naam organisatie:

CLB Het Kompas

Doc. tijdig ingediend op:

14/6/2021

ACTIEF
Vastliggend

3.160.634,76

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
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1.276.276,43
291.265,91
4.728.177,10
30.000,00
711.985,00

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:
PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal
Ontvangen toelage SH
Totaal kosten

1/1-31/12

4.310.846,46
198.990,40
218.340,24
4.728.177,10
0,00
621.316,55
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Boekhoudkundig resultaat

90.668,45

Overschot liquide middelen

1.349.202,10

Opmerkingen:

Naam organisatie:

Woonpunt
Mechelen
Doc. tijdig ingediend op:
16/6/2021

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

ACTIEF
Vastliggend

248.610.981

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal

5.651.015
10.464.950
264.726.946

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

159.250,45
19.090.286
242.802

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

Periode boekhouding:

1/1-31/12

18.483.002
229.366.615
16.877.329
264.726.946
0,00
18.847.484
8.494.000

Opmerkingen:

Naam organisatie:

Scholengroep 5

Doc. tijdig ingediend op:

18/6/2021

ACTIEF
Vastliggend

11.595.395,30

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal

5.228.836,21
2.688.439,26
19.512.670,77

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

321.252,91
20.839.279,42
3.528.869,73

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:

1/1-31/12

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

16.332.347,03
8.242,89
3.172.080,85
19.512.670,77

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
17.310.409,69
4.653.249,65

Opmerkingen:

Naam organisatie:

vzw Chiro Libertus

Doc. tijdig ingediend op:

25/6/2021

Soort boekhouding:
Periode boekhouding:

kasboekhouding
1/1-31/12

Ontvangen toelage Stad
55.000,00
Ontvangen toelage SH
0,00
Totaal ontvangsten
97.097,56
Totaal kosten
423.626,82
Boekhoudkundig resultaat
-326.529,26
Overschot liquide middelen
118.384,89
Opmerkingen: Het grote tekort van dit jaar is vooral het gevolg van de hoge uitgaven voor
de nieuwbouw en er werd hiervoor ook geen prefinanciering ontvangen in
2020.

Naam organisatie: vzw
Instrumentenfonds
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Soort boekhouding:

dubbele boekhouding
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Doc. tijdig ingediend op:

25/6/2021

ACTIEF
Vastliggend

125.112

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal

32.140
12.897
170.149

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

75.000,00
106.726,94
16.153,43

Periode boekhouding:

1/1-31/12

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

157.601
12.548
0
170.149

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

0,00
90.573,51
45.037

Opmerkingen:
Naam organisatie:

Speelgoedmuseum
Mechelen vzw

Doc. tijdig ingediend op:
ACTIEF
Vastliggend
Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal
Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

27/6/2021

122.740,95
141.961,69
21.728,64
286.431,28
110.974,60
656.171,79
42.722,22

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

Periode boekhouding:

1/1-31/12

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

71.702,93
22.994,91
191.733,44
286.431,28

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Tekort liquide middelen

0,00
613.449,57
-28.043,11

Opmerkingen:

Naam organisatie:
Wijkgezondheidscentrum
Wel en Wee vzw
Doc. tijdig ingediend op:
28/6/2021

Soort boekhouding:

dubbele boekhouding

ACTIEF
Vastliggend

0,00
285.323,94
1.373.936,59
0,00
1.289.373,00
1.049.693,33

Periode boekhouding:

Kas + bank
Nog te ontvangen
Totaal

1.325.848,51
9.168,76
1.373.936,59

PASSIEF
Eigen vermogen +
voorzieningen
Schulden + 1 jaar
Te betalen< 1 jaar
Totaal

Ontvangen toelage Stad
Totaal ontvangsten
Boekhoudkundig resultaat

27.000,00
1.464.570,48
175.197,48

Ontvangen toelage SH
Totaal kosten
Overschot liquide middelen

38.919,32

1/1-31/12

1.088.612,65

Opmerkingen:
Juridische grond
Artikel 5 van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen
PV Gemeenteraad
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Indien een toelage hoger dan 24.789,35 EUR
wordt toegekend, moet de begunstigde elk
jaar zijn balans en rekening , alsook een

10
(gemeentelijke en provinciale)
Modaliteiten waaraan toelagegenieters
moeten voldoen zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 april 2016
Afsprakennota tussen de verschillende
besturen van de eredienst en de stad
Mechelen zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 30 september 2019

verslag inzake beheer en financiële toestand
aan de verstrekker bezorgen.
Modaliteiten in bijlage
Afsprakennota in bijlage

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van het Centraal Kerkbestuur
Mechelen.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Festival van Vlaanderen
Mechelen Kempen.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Regionaal Landschap
Rivierenland.
Artikel 4
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Sociaal Centrum - Lokaal
Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Artikel 5
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw ROJM.
Artikel 6
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw ’t Arsenaal.
Artikel 7
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Koninklijke Mechelse
Tennis- en Hockeyclub (KMTHC).
Artikel 8
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw De Keeting.
Artikel 9
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van CLB Het Kompas.
Artikel 10
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van Woonpunt Mechelen.
Artikel 11
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van Scholengroep 5.
Artikel 12
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Chiro Libertus.
Artikel 13
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Instrumentenfonds.
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Artikel 14
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Speelgoedmuseum
Mechelen.
Artikel 15
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vzw Wijkgezondheidscentrum
Wel en Wee.

4.

FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
Aktename jaarrekening 2020 van vzw Brouwgebouw Lamot.

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

Motivering
Voorgeschiedenis




26 april 2016 – agendapunt 7: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de
modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14
november 1983 goedgekeurd.
30 juni 2021: De jaarrekening 2020 werd ontvangen.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 9: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie


De modaliteiten waaraan moet voldaan worden (gewone toelage >10 000,00 euro) voor
Para-gemeentelijke Vzw’s of de Externe Verzelfstandigde Agentschappen (EVA’s):
- Voorleggen van volledig financieel verslag met name de rekening, balans, toelichting,
een overzicht van de financiële rekeningen en een begroting, zoals goedgekeurd door
de algemene vergadering. (geen begrotingswijziging)
Wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.
De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring budget(wijzigingen) Stad en na voorlegging
van de begroting van de vereniging, waarin de toelage werd opgenomen.
Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit
na 7 maanden maar voor verloop van 12 maanden na afsluiten boekjaar: 10%
stadstoelage ingehouden.
Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit
na 12 maanden na afsluiten boekjaar: er wordt geen stadstoelage uitbetaald.
Financiële rapportering niet in het bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de
stadstoelage wordt teruggevorderd.
Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige
terugvordering van stadstoelage.
Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel
verantwoord is.
- Controle ter plaatse + inzage in de boekhoudkundige bescheiden kan telkens indien
door de bevoegde dienst nodig geacht;
- Een afschrift van de statuten bij een eerste aanvraag en elke statutenwijziging moet
worden voorgelegd.
- Een Extern Verzelfstandigd Agentschap moet de wet op de overheidsopdrachten
naleven.
In het geval dat deze regels een eerste keer niet werden gevolgd kan het college
beslissen 10% van de stadstoelage terug te vorderen.
Indien deze regels een tweede keer niet werden toegepast kan het college beslissen tot
volledige terugvordering van de stadstoelage.
Als de Stad geld moet terugbetalen aan een hogere overheid omwille van niet of foutief
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-

toepassen van de wet op de overheidsopdrachten kan ze onmiddellijk het volledige
bedrag van de stadstoelage terugvorderen.
De subsidie is steeds inclusief BTW en de toelagegenieter moet zich in regel stellen met
de BTW-wetgeving en zonodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.

Jaarrekening 2020
 De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd in de algemene vergadering van 30 juni 2021.
 De volgende kredieten werden door de Stad betaald aan vzw Brouwgebouw Lamot
- Een exploitatietoelage van 685.274 euro;
- Tussenkomst in de kosten onroerende voorheffing: 34.664 euro.
 De resultatenrekening 2020 sluit af met een verlies van -206.107 euro. Het totaal der
opbrengsten komt op 1.329.169,26 euro en het totaal der kosten komt op 1.535.276 euro.
 De voornaamste uitgaven zijn:
- 557.057 euro kosten i.v.m. congrescentrum waarvan 229.943 euro voor catering door
te factureren en 82.523 euro voor elektriciteits- en gasverbruik;
- 312.101 euro personeelskosten;
- Er worden voor 459.471 euro afschrijvingen in rekening gebracht (quasi integraal
afschrijvingen op het van de Stad aangekochte vruchtgebruik van het gebouw);
- 103.170 euro intresten op lening.
 De voornaamste ontvangsten zijn:
- 506.330 euro inkomsten uit congrescentrum waarvan 159.469 euro uit verhuring zalen
en 202.054 euro uit door factureren catering;
- 719.938 euro subsidies Stad.
Covid heeft in 2020 een grote impact gehad op de werking van Lamot Waar men gehoopt had
van in het najaar 2020 terug te kunnen opstarten, was dit absoluut niet het geval. Tot half
maart 2020 werd de gewone omzet gehaald, daarna viel deze bijna volledig weg voor de rest
van 2020. Uiteindelijk lagen de specifieke kosten congrescentrum 58k euro lager dan voorzien,
maar de specifieke opbrengsten lagen 160k euro lager.
Doordat Lamot het grootste deel van het personeel is blijven uitbetalen wegens andere
werkzaamheden, had Covid weinig invloed op de personeelskosten, deze zakten maar met 30k
euro t.o.v. van het gebudgetteerde bedrag. Het personeel van Lamot werd op andere plaatsen
binnen de groep Mechelen ingezet. Dit zowel in de Covid – contacttracing als in het Huis van
de Mechelaar.
Dit samen met een aantal andere kleinere verschillen, maakt dat het algemeen
boekhoudkundig resultaat afsluit met een verlies van -206k euro. Dit is 45k euro slechter dan
geraamd.
De gecumuleerde CF uit de exploitatie bedraagt 6k euro wat 30k euro lager is dan voorzien en
de gecumuleerde CF investeringen komt op -178k euro.
Balans
ACTIEF
Vastliggend
Kas + Bank
Nog te ontvangen
Totaal actief

7.856.022,14
355.811,13
251.621,71
8.463.454,98

PASSIEF
Eigen vermogen +
kapitaalsubsidies
Schulden >1 jaar
Te betalen =< 1 jaar

7.083.053,06
779.991,13

Totaal passief

8.463.454,98

Vertaald naar begrotingsboekhouding van de Stad:
thesaurie + nog te ontvangen – nog te betalen
355.811,13 + 251.621,71 – 779.991,13 = 172.558 euro
Dit is een 154.253 euro minder dan in de rekening 2019.
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Vastliggend (actief) bestaat voornamelijk uit de waarde van het vruchtgebruik van de site
Lamot.
De schulden >1 jaar (passief) is enkel de lening voor het vruchtgebruik van de site Lamot.
Overzicht van de financiële toestand van de laatste drie jaren
2018
Balanstotaal

9.648.836,51

Tot. Resultatenrekening ontv.
Tot. Resultatenrekening uitg.
winst resultatenrekening

2.240.788,53
2.232.927,54
7.860,99

Eigen vermogen
tekort liquide middelen

810.540,51
-40.438,84

2019
Balanstotaal

9.131.849,61

Tot. Resultatenrekening ontv.
Tot. Resultatenrekening uitg.
winst resultatenrekening

2.309.407,44
2.308.320,16
1.087,28

Eigen vermogen
tekort liquide middelen

807.979,12
-18.305,04

2020
Balanstotaal

8.463.454,98

Tot. Resultatenrekening ontv.
Tot. Resultatenrekening uitg.
verlies resultatenrekening

1.329.169,26
1.535.276
-206.106,73

Eigen vermogen
tekort liquide middelen

600.410,79
-172.555

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van vzw Brouwgebouw Lamot.
5.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aktename besluit gouverneur houdende
goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen en verlenen van kwijting aan
de bestuurders.

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

Motivering
Voorgeschiedenis


De gemeenteraad van 28 juni 2021 hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2020 van AGB
Energiepunt Mechelen.
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Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 10: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Het besluit van de gouverneur 26.08.2021 van de jaarrekening over het financiële boekjaar
2020 van AGB Energiepunt Mechelen wordt voorgelegd.
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.
Er werden enkele kleine technische bemerkingen en aanbevelingen gemaakt.
Juridische grond




Artikel 332, §1, 3de lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:
Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis
gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Artikel 235, §4, 3de lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:
§ 4. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het
autonoom gemeentebedrijf.
De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de
normale uitoefening van hun bestuur. Bij overtredingen waaraan ze geen deel hebben
gehad, worden de bestuurders van de aansprakelijkheid ontheven als hen geen schuld treft
en als ze de overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand
nadat ze er kennis van hebben gekregen.
De gemeenteraad beslist jaarlijks over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na
goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand
van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste
opgave in de rekeningen of in de rapportering over de uitvoering van de
beheersovereenkomst.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
Energiepunt Mechelen.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van AGB Energiepunt Mechelen.
6.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aktename opvolgingsrapportering inzake
uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf
Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van 2021.

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

Motivering
Voorgeschiedenis



De gemeenteraad van 14 december 2020 hecht goedkeuring aan het
meerjarenplanaanpassing 1/2020-2025 van AGB Energiepunt Mechelen.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 11: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie



De raad van bestuur van 21 september 2021 van AGB Energiepunt Mechelen neemt akte
van de opvolgingsrapportering van het eerste semester 2021 en verwijst deze voor
aktename door naar de gemeenteraad.
Volgende documenten worden voorgelegd:
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- Schema J1 doelstellingenrekening
- Schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- Schema ODAA overzicht doelstellingen actieplannen en acties
Daarnaast wordt er nog een overzicht voorgelegd van alle individuele ramingen met het
budget, geboekte kosten of opbrengsten en het percentage realisatie.
Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over
het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.

Juridische grond




Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de
provinciale] besturen van 30/3/2018 - Titel 3. De opvolgingsrapportering
- Artikel 29: De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9
december 2005, bevat minstens al de volgende elementen:
o 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het
meerjarenplan;
o 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
voor het lopende jaar;
o 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
o 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
Decreet Lokaal Bestuur - Titel 4. De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn / Hoofdstuk 2. Andere rapporteringen
- Artikel 263: De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen
wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering
van het meerjarenplan, wordt voorgelegd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025 van AGB Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van
2021.
7.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aktename opvolgingsrapportering inzake
uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste semester van 2021.

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

Motivering
Voorgeschiedenis



De gemeenteraad van 28 juni 2021 hecht goedkeuring aan de meerjarenplanaanpassing
3/2020-2025 van AGB Mechelen Actief in Cultuur.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 12: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie



De raad van bestuur van 7 september 2021 van AGB MAC neemt akte van de
opvolgingsrapportering van het eerste semester 2021 en verwijst deze voor aktename door
naar de gemeenteraad.
Volgende documenten worden voorgelegd:
- Schema J1 doelstellingenrekening
- Schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- Schema ODAA overzicht doelstellingen actieplannen en acties
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Daarnaast wordt er nog een overzicht voorgelegd van alle individuele ramingen met het
budget, geboekte kosten of opbrengsten en het percentage realisatie.
Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over
het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.

Juridische grond




Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de
provinciale] besturen van 30/3/2018 - Titel 3. De opvolgingsrapportering
- Artikel 29: De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9
december 2005, bevat minstens al de volgende elementen:
o 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het
meerjarenplan;
o 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
voor het lopende jaar;
o 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
o 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
Decreet Lokaal Bestuur - Titel 4. De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn / Hoofdstuk 2. Andere rapporteringen
- Artikel 263: De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen
wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering
van het meerjarenplan, wordt voorgelegd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste
semester van 2021.
8.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Aktename opvolgingsrapportering inzake
uitvoering van meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf
Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste semester van 2021.

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

Motivering
Voorgeschiedenis



De gemeenteraad van 28 juni 2021 hecht goedkeuring aan de meerjarenplanaanpassing
3/2020-2025 van AGB Sport Actief Mechelen.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 13: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie






De raad van bestuur van 7 september 2021 van AGB SAM neemt akte van de
opvolgingsrapportering van het eerste semester 2021 en verwijst deze voor aktename door
naar de gemeenteraad.
Volgende documenten worden voorgelegd:
- Schema J1 doelstellingenrekening
- Schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- Schema ODAA overzicht doelstellingen actieplannen en acties
Daarnaast wordt er nog een overzicht voorgelegd van alle individuele ramingen met het
budget, geboekte kosten of opbrengsten en het percentage realisatie.
Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over
het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.
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Juridische grond




Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de
provinciale] besturen van 30/3/2018 - Titel 3. De opvolgingsrapportering
- Artikel 29: De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9
december 2005, bevat minstens al de volgende elementen:
o 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het
meerjarenplan;
o 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
voor het lopende jaar;
o 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
o 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
Decreet Lokaal Bestuur - Titel 4. De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn / Hoofdstuk 2. Andere rapporteringen
- Artikel 263: De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen
wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering
van het meerjarenplan, wordt voorgelegd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeente neemt akte van de opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste
semester van 2021.
9.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring gewijzigde tarieven en
toekenning van een prijssubsidie voor dienstjaar 2021 aan Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van
toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en
machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Hamid Riffi, Kristof Calvo, 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, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 3
onthoudingen (Karel Geys, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis




De gemeenteraad van 14 december 2020 hecht goedkeuring aan de toekenning van een
prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten
georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en geeft machtiging
aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC
betaalbaar te stellen.
De gemeenteraad van 29 maart 2021 – agendapunt 9 - hecht goedkeuring aan de
gewijzigde tarieven Hof van Busleyden (museum).
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De gemeenteraad van 28 juni 2021 – agendapunt 16 - hecht goedkeuring aan de tarieven
Predikheerlijke Zomer.
De gemeenteraad van 6 september 2021 – agendapunt 14 - hecht goedkeuring aan de
tarieven en prijssubsidies 2021 van het cultuurcentrum.
De raad van bestuur van AGB MAC van 7 september 2021 stelt de aangepaste
tarievenstructuur vast.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 39: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie














Het AGB is ingevolge artikel 2, van de beheersovereenkomst tussen de stad Mechelen en
het AGB MAC belast met een integrale publiekrechtelijke exploitatieopdracht van ‘culturele
infrastructuur’, en met het ontplooien van een ‘culturele werking’.
Het AGB MAC verbindt er zich toe, ingevolge artikel 11 van de beheersovereenkomst, om
het stadsbestuur in kennis te stellen van de tarieven en de tariefstructuren die zij zal
toepassen voor de exploitatie van de stedelijke culturele infrastructuur, met het oog op het
overtreffen van de kosten door de ontvangsten.
Nieuwe tarieven en tariefstructuren kunnen door het bedrijf niet worden toegepast
vooraleer de gemeenteraad hierover heeft beslist.
De raad van bestuur van het AGB MAC heeft dienaangaande op 7 september 2021 besloten
een prijssubsidie aan de Stad te vragen.
Het college van burgemeester en schepenen acht deze tarieven te hoog en niet sociaal
aanvaardbaar.
Het is daardoor opportuun om een prijssubsidie die ten goede komt aan de bezoekers van
de culturele activiteiten toe te kennen per prestatie die door het AGB MAC wordt geleverd.
Op de prijssubsidie op de toegangsgelden voor de btw-toepassing moet eveneens btw
worden gerekend.
Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaal bedrag van de prijssubsidie
voor 2021 op 3.868.055 euro exclusief btw.
In het meerjarenplan van de Stad is voldoende budget voorzien.
De gemeenteraad heeft het toezicht op de werking van het AGB MAC en daarbij ook op de
besteding van de prijssubsidie. Elke gemeenteraadsfractie is vertegenwoordigd in de raad
van bestuur.
Op de prijssubsidie zijn de btw-tarieven van 6% en 21 % van toepassing ingevolge artikel
18, §1,12° W.BTW en tabel A Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6%,
diensten, XXVIII KB nr. 20 in uitvoering van het btw-wetboek.
Het college van burgemeester en schepenen moet gemachtigd worden tot het betaalbaar
stellen van de subsidie.

Hof van Busleyden/ De Garage
 De tarieven, het bedrag dat de bezoeker moet betalen, wordt niet gewijzigd. Enkel de
prijssubsidie die wordt toegekend per bezoeker wijzigt van 70 euro naar 20 euro incl. btw.
 Deze wijziging gaat in vanaf 1 oktober 2021.
Tarieven van De Maan worden aangepast en gaan in voege vanaf 1 september 2021:
Leeftijdscatergorie van de
voorstelling
basistarief
tarief kinderen en reducties*
UITpas met kansentarief

3+

4+

€ 11
€7
€2

€13
€8
€ 2,5

*reducties: voor <26- jarigen, werkzoekenden, OKO sectorpas, personen met een beperking
en hun begeleider
** 10-beurtenkaart = 90 €


Een volledig overzicht van de verschillende gewijzigde tarieven wordt voorgelegd.
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Juridische grond
•
•
•

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
Het Decreet Lokaal Bestuur met betrekking tot het administratief toezicht.
De beheersovereenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december
2018 en gewijzigd door de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Financiële gevolgen


Deze prijssubsidie wordt geraamd op een totaalbedrag van 4.137.011,35 euro inclusief
btw en is voorzien in meerjarenplan van de Stad op raming MJP003193.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde tarieven en de toekenning van een prijssubsidie voor
het dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC)
goed voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB
MAC.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat AGB MAC de tarieven die het
vanaf 1 oktober 2021 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
De gemeenteraad machtigt het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.
10.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aangepaste tarieven en
toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het
recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Hamid Riffi, Kristof Calvo, 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, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 3
onthoudingen (Karel Geys, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis




De gemeenteraad van 14 december 2020 – agendapunt 18 - keurt de toekenning van een
prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 goed.
De raad van bestuur van de 7 september 2021 van het AGB SAM, stelt de nieuwe
tariefstructuur vast.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 40: verwijzing naar de gemeenteraad.
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Feiten en argumentatie
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Het AGB SAM is ingevolge artikel 3, tweede lid van de beheersovereenkomst tussen de
stad Mechelen en het AGB SAM verplicht de sportinfrastructuur op zodanige wijze te
exploiteren dat de ontvangsten de kosten overtreffen.
Het AGB SAM deelt ingevolge artikel 14 en 16 van de beheersovereenkomst tussen de stad
Mechelen en het AGB SAM aan het college van burgemeester en schepenen mee welke
tarieven zij in 2020 zal hanteren met het oog op het overtreffen van de kosten door de
ontvangsten.
De raad van bestuur van het AGB SAM heeft dienaangaande op 7 september 2021 besloten
aan de Stad te vragen om de prijssubsidie 2021 aan te passen.
Het college van burgemeester en schepenen acht deze tarieven te hoog en niet sociaal
aanvaardbaar.
Het is daardoor opportuun een prijssubsidie die ten goede komt aan de gebruikers van de
sportinfrastructuur toe te kennen per prestatie die door het AGB SAM wordt geleverd, met
name het verlenen van het recht op toegang tot de sportinfrastructuur en het recht om
ervan gebruik te maken.
Op de prijssubsidie op de inkomgelden voor de BTW toepassing moet eveneens BTW
worden gerekend.
Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaal bedrag van de prijssubsidie
voor 2021 op basis van de gegevens 2020 op 2.740.216 euro exclusief BTW, 2.904.629
euro inclusief BTW.
Er is voldoende budget voorzien in het meerjarenplan van de Stad.
De gemeenteraad heeft het toezicht op de werking van het AGB SAM en daarbij ook op de
besteding van de prijssubsidie. Elke gemeenteraadsfractie is vertegenwoordigd in de raad
van bestuur.
Op de prijssubsidie is het Btw-tarief van 6% van toepassing ingevolge artikel 18, §1, 12°
W.BTW en tabel A Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6%, diensten,
XXVIII KB nr. 20 in uitvoering van het BTW wetboek.
Het college van burgemeester en schepenen moet gemachtigd worden tot het betaalbaar
stellen van de subsidie.
Deze aangepaste tarieven gaan in voege op 1 oktober 2021.
De tarieven veranderen niet. Het zijn enkel de prijssubsidies die wijzigen.

Juridische grond
•
•
•

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
Het Decreet Lokaal Bestuur met betrekking tot het administratief toezicht.
De beheersovereenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december
2018.

Financiële gevolgen
Deze prijssubsidie wordt geraamd op een totaalbedrag van 2.904.629 euro inclusief 6% BTW,
en werd voorzien in het meerjarenplan 2021 op raming MJP004087.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde tarieven en de toekenning van een prijssubsidie voor
het dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) goed
voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat AGB SAM de tarieven die het zal
toepassen vanaf 1 oktober 2021, vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
De gemeenteraad machtigt het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.
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De heer Somers, gemeenteraadslid, komt ter zitting.
11.

FINANCIËN. Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025 van de stad tijdens het eerste semester van 2021.

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

Motivering
Voorgeschiedenis



De gemeenteraad stelt op 17 december 2020 de aanpassing van de meerjarenplanning
2020-2025 vast.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 35: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De regelgeving voorziet jaarlijks in een tussentijdse rapportering over de uitvoering van het
meerjarenplan tijdens het eerste semester.
Volgende documenten worden in bijlage voorgelegd:
 0- Inhoudsopgave en inleiding
 1- Stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan beleidsevaluatie
 2- Schema J1 doelstellingenrekening: globaal overzicht van de ontvangsten en uitgaven
van de beleidsdoelstellingen.
 2- Schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 2- Toelichting tussentijdse cijfers
 3- Wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan
of de aanpassing ervan
 4- Wijziging in fin. risico’s
 5- Rapportering visumverlening 2020-1ste semester 2021
Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de
provinciale] besturen van 30/3/2018 - Titel 3 De opvolgingsrapportering
 Artikel 29: De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9
december 2005, bevat minstens al de volgende elementen:
1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het
lopende jaar;
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiele risico's.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025 tijdens het eerste semester van 2021.
DUURZAME ONTWIKKELING. Toelichting Noodkoopfonds in raadscommissie
Milieu/Energie.
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Motivering
Voorgeschiedenis


Gemeenteraad 27 september 2021 – punt 11: De gemeenteraad neemt akte van de
opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad
tijdens het eerste semester van 2021.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen M. De Bie om het
Noodkoopfonds toe te lichten op een raadscommissie Milieu / Energie.
FINANCIËN. BESPREKING OPVOLGINGSRAPPORTERING UITVOERING MJP 20202025 IN RAADSCOMMISSIE FINANCIËN.

Motivering
Voorgeschiedenis


Gemeenteraad 27 september 2021 – punt 11: De gemeenteraad neemt akte van de
opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad
tijdens het eerste semester van 2021.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen K. Anciaux om:
 de opvolgingsrapportering verder te bespreken op de raadscommissie Financiën van 18
november 2021;
 een lijst van uitgestelde verkopen toe te voegen aan de documenten.
12.

FINANCIËN. Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en
beheerscyclus (BBC), met vaststelling begrip dagelijks bestuur en
(voorwaardelijk) visum van de financieel directeur.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 26 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Kristof
Calvo, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal
El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen,
Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 12 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis


25.01.2021 – agendapunt 4: Beslissing gemeenteraad tot goedkeuring van het aangepast
afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met bepaling van de werking
van het ‘voorwaardelijk visum’ van de financieel directeur bij tijdelijke
kredietoverschrijdingen.
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02.09.2021: Het M-team (punt 8) stelt voor om de nodige verbeteringen en
administratieve vereenvoudigingen aan het afsprakenkader financiële beleids- en
beheerscyclus (BBC) aan te brengen. Hiertoe wordt een uitgewerkt voorstel overgemaakt
aan het college.
06.09.2021 Collegebeslissing – agendapunt 35: verwijzing naar de gemeenteraad.
16.09.2021: Toelichting aanpassing financieel kader organisatiebeheersingsscyclus aan de
Raadscommissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en
juridische zaken.

Feiten en argumentatie




De voorgestelde verbeteringen en administratieve vereenvoudigingen aan het
afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC) hebben betrekking op volgende
onderdelen:
- 1. Kredietbewaking en aanpassing van kredieten;
- 2. Bevoegdheidsverdeling m.b.t. het aangaan van verbintenissen met financiële impact
o 2.1. Verbintenissen in kader van overheidsopdrachten
o 2.2. Subsidieverbintenissen en Europese projectsubsidies
- 3. Visum, voorafgaand financieel nazicht en advisering
- 4. De betaling van aangegane verbintenissen in de uitgavencyclus en de opvolging van
inningen in de ontvangstencyclus
Voor wat betreft het onderdeel kredietbewaking en aanpassing van kredieten worden
volgende aanpassingen voorgesteld. Hierbij wordt de huidige bestaande delegatie van het
college aan de Algemeen Directeur aangepast waardoor exploitatiekredieten makkelijker
kunnen worden verschoven:
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1. Kredietbewaking en
aanpassing van kredieten:
delegatie van CBS/VB ->
AD


Voorstel:

Exploitatiekredieten
verschuiven enkel binnen de
grenzen van de gestelde
beleidsdomeinen;

Exploitatiekredieten
onbeperkt verschuiven, met
uitzondering van subsidies.

Voor wat betreft het onderdeel dat betrekking heeft op de bevoegdheidsverdeling m.b.t.
het aangaan van verbintenissen met financiële impact wordt enerzijds voorzien in een
aangepaste delegatie vanuit de gemeenteraad naar het college (in functie van vaststelling
begrip dagelijks bestuur):

2. Verbintenissen bij
overheidsopdrachten ikv
dagelijks bestuur:
delegatie van GR naar
CBS/VB



Huidige situatie:

Huidige situatie:

Voorstel:

Max. 4 jaar, krediet voorzien,
tot 139.000 (excl. BTW),

Max. 4 jaar, krediet
voorzien, tot 139.000 excl.
BTW en max. 10 jaar,
krediet voorzien, beperkt
tot ICT contracten

Bijkomende en aanvullende
opdrachten tot 50%
hoofdopdracht

Bijkomende en aanvullende
opdrachten tot 50%
hoofdopdracht (inzoverre
totaliteit initiële gunning +
(bijkomende) wijzigingen
niet hoger is dan 139.000
excl. BTW)

Voor wat betreft het onderdeel dat betrekking heeft op de bevoegdheidsverdeling m.b.t.
het aangaan van verbintenissen met financiële impact wordt anderzijds voorzien in een
aangepaste delegatie vanuit het college naar de Algemeen Directeur of de ‘Leidend
Ambtenaar’:

delegatie door CBS/VB
naar AD
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Huidige situatie:

Voorstel:

Delegatie tot 8.500 EUR aan
AD. AD kan doordelegeren
richting diensthoofden.
Controle door
accountboekhouder.

Delegatie tot 30.000 EUR
aan AD. AD kan
doordelegeren richting
diensthoofden. Controle
door aankoopdienst. Via
lijst ter kennisname naar
CBS.
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Raamovereenkomsten*.
Delegatie van CBS/VB naar
AD

Delegatie tot 8.500 EUR aan
AD.

Delegatie tot 200.000 EUR
aan AD. Inzoverre het gaat
over voorziene
projecten(obv project fiche
of bestellingen die nuttig
zijn voor continuïteit vd
werking te garanderen) en
past binnen MJP

nvt

Tot 10% van het
gunningsbedrag en met een
maximum tot 50.000 EUR

*met ingang van 01.01.2022

Meerwerken ikv
investeringsprojecten
openbaar domein.
Delegatie van CBS/VB naar
'leidend ambtenaar'



Voor wat betreft de betaalbaarstelling van subsidies welke werden goedgekeurd door de
gemeenteraad en opgenomen op de lijst van de nominatieve subsidies en budgettair
werden voorzien in het MJP wordt voorzien in een aangepaste delegatie vanuit het college
naar de Algemeen Directeur:

Huidige situatie:

Voorstel:

Delegatie tot 8.500 EUR aan
AD ikv nominatieve subsidies.

Delegatie naar AD voor
betaalbaarstelling nominatieve
subsidies en ikv goedgekeurde
samenwerkingsovereenkomsten.

2.2 Subsidies

Delegatie van CBS/VB naar
AD ikv betaalbaarstelling


Met betrekking tot het visum van de Financieel Directeur, voorafgaand financieel nazicht en
advisering worden volgende aanpassingen voorgesteld:

3. Visum FD

Huidige situatie:

Voorstel:

Nieuwe financiële
verbintenissen met nettouitgaande kasstroom hoger
dan 8.500 EUR, (excl. BTW.)

Nieuwe financiële
verbintenissen met nettouitgaande kasstroom hoger
dan 30.000 EUR, (excl.
BTW.)
Vrijstelling visum tot 50.000
EUR bij meerwerken
investeringsprojecten
openbaar domein.
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Regeling voorwaardelijk
visum. Dit wordt aangevuld
met overschrijdingen die
toegelaten zijn indien
uitgave en ontvangst in
evenwicht zijn, en over
hetzelfde voorwerp
handelen. Niet beperkt tot
subsidies.

Met betrekking op het verlenen van provisies worden volgende wijzigingen voorgesteld:

4. Provisie




Huidige situatie:

Voorstel:

Maximale provisie: 8.500 EUR

Maximale provisie: 2.500
EUR

nvt

Enkel CBS/VB is bevoegd
om een beslissing van
kwijtschelding te nemen
zodat er oninbaar kan
worden gesteld.

De bovenstaande opgelijste aanpassingen werden integraal verwerkt in een aangepast
ontwerp van het afsprakenkader financiële BBC-cyclus, en vaststelling begrip dagelijks
bestuur en (voorwaardelijk) visum van de Financieel Directeur.
De Algemeen Directeur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheid doordelegeren aan de
diensthoofden / budgetverantwoordelijken middels ‘besluit Algemeen Directeur’.

Juridische grond







Artikel 41 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: De volgende
bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
7° het goedkeuren van het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem,
vermeld in artikel 219;
8° het vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan;
Artikel 217 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: de
organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om
een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en
beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch
inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Artikel 218 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: het
organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd.
Artikel 266 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: De Financieel Directeur
kan voorwaarden koppelen aan het visum.
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Artikel 269 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: 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 de gevallen, vermeld in het eerste en het tweede lid, worden de financiële gevolgen
opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat elk bestuur
de kredietbewaking zelf moet organiseren en op maat van de eigen organisatie regels
uitwerken die nodig zijn om ramingen en kredieten goed te kunnen opvolgen en beheren,
meer in het bijzonder een afsprakenkader voor de mogelijkheden om ramingen te kunnen
verschuiven.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 punt 4, houdende goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus
(BBC), met bepaling van de werking van het ‘voorwaardelijk visum’ van de financieel directeur
bij tijdelijke kredietoverschrijdingen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus
(BBC) goed, met vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en (voorwaardelijk) visum van
de financieel directeur.
13.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Vaststelling aangepast belastingreglement op
tweede verblijven, met ingang van 1 januari 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 25 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Karel Geys, Kristof Calvo, Tine Van
den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Thijs Verbeurgt,
Shanna Jacops), 9 stemmen tegen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch) en 4 onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Dirk Tuypens, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis



Op 16 december 2019 – agendapunt 37 - beslist de gemeenteraad tot hernieuwing van het
belastingreglement op tweede verblijven van 23 februari 2016.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 36: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
In een ‘studentenstad’ levert de stad heel wat inspanningen voor personen die niet zijn
ingeschreven in het bevolkingsregister, maar die er toch dikwijls verblijven en dus ook gebruik
maken van de gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening.
Dit reglement wordt aangepast en uitgebreid met een extra doelgroep en er wordt een
controlemechanisme ingevoerd om verdoken leegstand onmogelijk te maken.
Parameters
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In het stedelijk reglement op tweede verblijven zijn op heden geen parameters opgenomen
waaraan een woning als tweede verblijf moet voldoen. Deze voorwaarden zijn wel opgenomen
in het leegstandsreglement. De dienst Belastingen en Inningen zal periodiek bewijsstukken van
verbruik opvragen voor de panden die op de lijst van tweede verblijven opgenomen zijn om
verdoken leegstand op te sporen.
Studentenhuisvesting
Daarnaast wordt de categorie van studentenhuisvesting eveneens in dit reglement
opgenomen. In alle andere Vlaamse studentensteden wordt er reeds een belasting op
studentenhuisvesting geheven en opgenomen in het reglement van de tweede verblijven.
De stad wil hiermee enkel kwaliteitsvolle huisvesting bewerkstellingen. Studentenkamers
worden niet belast indien ze over een uitbatingsvergunning volgens de verordening
conformiteitsattesten, goedgekeurd door de minister van Wonen d.d. 17 februari 2017,
beschikken en een bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling kunnen voorleggen.
Artikel 2 wordt aangevuld als volgt, samen met een overgangsregeling betreffende aanslagjaar
2022:
“worden niet als tweede verblijf beschouwd:
 …
 studentenkamers, indien de eigenaar van het tweede verblijf een bewijs kan voorleggen dat

het tweede verblijf betrokken wordt door een student(e) die een attest of bewijs kan
voorleggen van inschrijving aan een onderwijsinrichting van voltijds dagonderwijs
gedurende het schooljaar waarin 1 januari van het aanslagjaar valt en de eigenaar op 1
januari van het aanslagjaar beschikt over een uitbatingsvergunning zoals opgenomen in de
verordening conformiteitsattesten goedgekeurd door de minister van Wonen d.d.17 februari
2017.
Betreffende aanslagjaar 2022 wordt de eigenaar die uiterlijk tegen 30 juni 2022 beschikt
over een uitbatingsvergunning, eveneens vrijgesteld.


…”

De volgende overweging wordt aan het belastingreglement toegevoegd:
“De hoofdverblijfplaats van de huurder is de plaats waar hij/zij het centrum van zijn
persoonlijke en familiale belangen en het centrum van zijn activiteiten heeft gevestigd. In de
regel wijzigt deze hoofdverblijfplaats niet voor studenten, zodat zij zich niet laten inschrijven in
de bevolkingsregisters van de gemeente waar zij tijdens de studies verblijven. De Stad wenst
deze studentenverblijven niet te ontmoedigen, voor zover dit beperkt blijft tot de kamers en
studio’s die typisch op studenten gericht zijn. Niettemin maken ook deze studenten veelvuldig
gebruik van de stedelijke infrastructuur en dienstverlening, zodat het gerechtvaardigd is dat
ook voor deze verblijven een belasting wordt geheven.
De vereiste van voldoening aan een uitbatingsvergunning en een conformiteitsattest zorgt
ervoor dat de woonkwaliteit van de studentenhuisvesting op het grondgebied verbetert en dat
enkel die kwaliteitsvolle studentenverblijven van de vrijstelling kunnen genieten.”
Volgens de huidige bepalingen in het belastingreglement kan het de huurder zijn die de
belasting dient te voldoen. Dit zou mogelijks in hoofde van de student/huurder kunnen
beschouwd worden als een schending van het gelijkheidsbeginsel, aangezien het zich in regel
stellen met de regelgeving (het bekomen van een vergunning) een taak is van de eigenaar /
zakelijk gerechtigde zelf en de huurder/student daar in feite geen vat op heeft.
Dit zou betekenen dat sommige studenten wel een belasting tweede verblijven dienen te
betalen en anderen niet, terwijl deze eerste categorie hieraan zelf geen fout heeft noch invloed
op heeft.
De volgende overweging wordt dus aan het belastingreglement toegevoegd:
“De belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed. Het is immers de eigenaar die in
zijn volle beslissingsbevoegdheid kiest welk gebruik wordt gemaakt van diens eigendom. Ook
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in het geval van verhuur beslist de eigenaar zelf welke bestemming aan het verhuurde
onroerend goed wordt gegeven, desgevallend door het opleggen van de verplichting aan de
huurder tot gebruik als hoofdverblijf.”
De huurder wordt in artikel 3 geschrapt.
De meeste steden en gemeenten belasten eveneens de eigenaar.
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.

Advies
 Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.
Financiële gevolgen
Een voorzichtige raming voor de komende jaren is de volgende:
 2022 – 224 kamers belasten (x 1.500 €)= 336.000 €
 2023 – 112 kamers belasten (x 1.500 €)= 168.000 €
 2024 – 56 kamers belasten (x 1.500 €) = 84.000 €
De kredieten worden aangepast (rekening houdend met huidige kredieten en opbrengsten) in
de aanpassing meerjarenplan nr. 5 op MJP003066 ARK 7377000.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op tweede verblijven, met ingang van 1
januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, aan te passen. Het vorige
reglement dd. 16 december 2019 ten deze blijft geldig voor aanslagjaar 2021 en wordt
opgeheven met ingang van 1 januari 2022.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement vast als volgt:
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen;
Gelet op artikel 19 van het gemeentelijke belastingreglement op woningen en/of gebouwen die
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand;
Het is wenselijk om een bijdrage te vragen in de financiering van de gemeentelijke uitgaven
van woon- en verblijfsgelegenheden die gebruikt worden zonder dat iemand daar zijn
hoofdverblijfplaats heeft, dat wil zeggen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister of
het vreemdelingenregister van de gemeente ontbreekt;
Een belasting op tweede verblijven kan gelden als een stimulans om de woongelegenheden op
het gemeentelijk grondgebied effectief als hoofdverblijfplaats aan te wenden en op die manier
het residentieel wonen te beschermen en de sociale cohesie te versterken, die in het gedrang
komt wanneer woongelegenheden alleen occasioneel of in bijkomend orde gebruikt worden;
De belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed. Het is immers de eigenaar die in
zijn volle beslissingsbevoegdheid kiest welk gebruik wordt gemaakt van diens eigendom. Ook
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in het geval van verhuur beslist de eigenaar zelf welke bestemming aan het verhuurde
onroerend goed wordt gegeven, desgevallend door het opleggen van de verplichting aan de
huurder tot gebruik als hoofdverblijf.
De hoofdverblijfplaats van de huurder is de plaats waar hij/zij het centrum van zijn
persoonlijke en familiale belangen en het centrum van zijn activiteiten heeft gevestigd. In de
regel wijzigt deze hoofdverblijfplaats niet voor studenten, zodat zij zich niet laten inschrijven in
de bevolkingsregisters van de gemeente waar zij tijdens de studies verblijven. De Stad wenst
deze studentenverblijven niet te ontmoedigen, voor zover dit beperkt blijft tot de kamers en
studio’s die typisch op studenten gericht zijn. Niettemin maken ook deze studenten veelvuldig
gebruik van de stedelijke infrastructuur en dienstverlening, zodat het gerechtvaardigd is dat
ook voor deze verblijven een belasting wordt geheven.
De vereiste van voldoening aan een uitbatingsvergunning en een conformiteitsattest zorgt
ervoor dat de woonkwaliteit van de studentenhuisvesting op het grondgebied verbetert en dat
enkel die kwaliteitsvolle studentenverblijven van de vrijstelling kunnen genieten.
Gelet op de verordening conformiteitsattesten goedgekeurd door de minister van Wonen
d.d.17 februari 2017;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december
2019;
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2022 en voor een periode eindigend op 31 december
2025, wordt een belasting geheven op de tweede verblijven.
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke woongelegenheid waarvan diegene die er
kan verblijven, voor deze woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar niet is
ingeschreven in de bevolkingsregisters en waarvoor nog geen aanvraag tot
inschrijving is ingediend, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen,
studentenkamers en -studio’s, bungalows, appartementen, grote of kleine
weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste
woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, een
verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de beroepsuitoefening wordt
gebruikt.
Als op het adres van zo een woongelegenheid niemand in de bevolkingsregisters of
het wachtregister is ingeschreven, dan is er een weerlegbaar vermoeden dat de
eigenaar, (onder-)verhuurder, huurder of gebruiker ze gebruikt als tweede verblijf.
Dit vermoeden kan met alle rechtsmiddelen weerlegd worden.
Artikel 2 - Worden niet als tweede verblijf beschouwd:
 het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
 studentenkamers, indien de eigenaar van het tweede verblijf een bewijs kan
voorleggen dat het tweede verblijf betrokken wordt door een student(e) die een
attest of bewijs kan voorleggen van inschrijving aan een onderwijsinrichting van
voltijds dagonderwijs gedurende het schooljaar waarin 1 januari van het
aanslagjaar valt en de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar beschikt over
een uitbatingsvergunning zoals opgenomen in de verordening
conformiteitsattesten goedgekeurd door de minister van Wonen d.d.17 februari
2017.
Betreffende aanslagjaar 2022 wordt de eigenaar die uiterlijk tegen 30 juni 2022
beschikt over een uitbatingsvergunning, eveneens vrijgesteld.
 de tenten en woonaanhangwagens;
 verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het aanslagjaar
opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
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 de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in
de loop van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar
o blijkens de gegevens uit het bevolkingsregister, gedurende ten
minste zes maanden van het jaar als hoofdverblijfplaats werd
aangewend;
o gedurende ten minste zes maanden als studentenhuisvesting werd
aangewend.
Vallen niet onder de toepassing van de belasting op de tweede verblijven:
 de onderwijsinrichtingen, ziekenhuizen, instellingen met een sociaal doel,
jeugdherbergen en andere gelijkaardige inrichtingen;
 gemeubelde kamers en appartementen die verhuurd worden in hotels, pensions
en gelijkaardige inrichtingen;
 de woningen die werden opgenomen op de stedelijke inventaris ‘ongeschiktonbewoonbaar’ of leegstand.
Artikel 3 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari
van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting
verschuldigd door de, vruchtgebruiker, de opstalhouder, of erfpachthouder. De
eigenaar, , vruchtgebruiker, opstalhouder en erfpachter zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4 - De belasting wordt vastgesteld op 1.500,00 euro per tweede verblijf en is
ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.
Artikel 5 - De belastingplichtigen zijn verplicht bij het stadsbestuur aangifte te doen van elk
tweede verblijf dat zij kunnen betrekken. De belastingplichtige ontvangt vanwege
het stadsbestuur een aangifteformulier dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd
moet worden voor de erin vermelde vervaldatum.
Aangiften kunnen per post of via elektronische toezending ingediend worden.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag
noodzakelijk gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 6 - Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn in dit reglement, of ingeval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan
de belasting ambtshalve gevestigd worden mits inachtneming van de in artikel 7
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen voorziene bepalingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden
vermeld.
Artikel 7 - De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
.geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
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Artikel 8 - 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.

14.

ECONOMIE. Goedkeuring domeinconcessie ‘Overeenkomst inzake de verlening
van een tijdelijke concessie aan de stad Mechelen inzake het gebouw ‘De
Potterij’’, in functie van de uitbouw van een circulaire hub in Mechelen.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Shanna Jacops) en 15
onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel
Geys, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid
Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis











26 februari 2016: Het college gaat principieel akkoord om OVAM te ondersteunen bij het
project ‘De Potterij’ in het kader van de projectoproep ‘Terug in Omloop’ door de Vlaamse
Bouwmeester.
27 oktober 2016: Goedkeuring project ‘Terug in Omloop’: Potterij.
15 juni 2018: Het college herbevestigt zijn steun voor het verdere proces en de
ontwikkeling van een project in de Potterij (en omgeving) in het kader van het pilootproject
‘Terug in Omloop’.
22 april 2020: Lancering van de oproep 2020 voor de aanvraag van concept- en
projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten.
6 juli 2020: Het college keurt de indiening van het project Potterij voor de projectsubsidie
stadsvernieuwing goed.
15 juli 2020: Indiening dossier Impact Factory voor projectsubsidie stadsvernieuwing.
8 december 2020: Vraag tot verschuiving projectsubsidie sociale infrastructuur
Battelsesteenweg naar het project ‘Impact Factory’.
19 juli 2021: Het college neemt kennis van de overdracht van de subsidie sociale
infrastructuur van het project Battelsesteenweg naar De Potterij.
22 juli 2021: OVAM verleent de stad via een domeinvergunning tijdelijke gebruiksrechten
op het pand De Potterij.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 30: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Het project ‘Terug in Omloop’, dat een pilootproject van de Vlaamse Bouwmeester betreft en in
2016 is opgestart, vormde het begin van een jarenlange constructieve samenwerking tussen
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Stad.
Met behulp van externe partners kwam op initiatief van OVAM en de Stad in het gebouw van
‘De Potterij’ vervolgens het project ‘Impact Factory’ tot stand. Binnen dit project staat
circulariteit centraal. Het doel van ‘Impact Factory’ bestaat er in om een zo breed mogelijk
publiek met de principes van het circulair model te laten kennismaken.
OVAM is evenwel tot het besluit gekomen dat zij binnen het project ‘Impact Factory’ geen
trekkersrol wil opnemen. De Stad Mechelen zal daarom een gebruiksrecht op ‘De Potterij’
krijgen dat garandeert dat de huidige bestemming van ‘De Potterij’ wordt gerespecteerd. Stad
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Mechelen en Sylvestra nv zullen daaromtrent op korte termijn een
samenwerkingsovereenkomst sluiten.
Het pand wordt door de stad overgenomen in de toestand waarin het zich momenteel bevindt.
Daarnaast worden de aanwezige bezetters mee overgenomen en wordt hun overeenkomst in
de mate van het mogelijke gerespecteerd.
De overeenkomst in bijlage is een concessie-overeenkomst en valt niet onder de
handelshuurwetgeving. De concessie wordt verleend voor een duur van 25 jaar.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de domeinconcessie ‘Overeenkomst inzake de verlening van een
tijdelijke concessie aan de stad Mechelen inzake het gebouw ‘De Potterij’’ goed, in functie van
de uitbouw van het project ‘Impact Factory’ als een circulaire hub in Mechelen.
(bijlage 14)
15.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring addendum 3 bij de
samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Samenlevingsopbouw
provincie Antwerpen vzw voor een bijkomende enveloppefinanciering voor
het programma 'Huis aan Huis'.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 29 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid
Riffi, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur
Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen,
Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops)
4 stemmen tegen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch) en 5 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens)

Motivering
Voorgeschiedenis




De gemeenteraad keurt op 2 maart 2020 – agendapunt 25 de
samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw goed.
In het kader van de coronamaatregelen wordt op het college van 29 juni 2020 het
versterken huis-aan-huis-medewerker voor de periode 01/09/2020 tem 31/08/2021 via
een extra toelage aan samenlevingsopbouw goedgekeurd.
Collegebeslissing 12 juli 2021 – agendapunt 17: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




Tijdelijke extra toelage aan Samenlevingsopbouw om via de huis-aan-huismethode op een
zeer laagdrempelige manier kwetsbaarheid op het spoor te komen. Een ‘Huis aan Huis’medewerker brengt beweging in de leefsituatie van maatschappelijk kwetsbare mensen en
vormt zo een brug naar het professionele (hulp)aanbod (aansluitend op beslissing van
29/06/2020).
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt door de afdeling Sociaal
Beleid en toegevoegd in bijlage ter goedkeuring.
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Advies


Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend met opmerkingen. Het visum wordt verleend onder voorwaarde dat het
addendum wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en de toelage wordt voorzien op de lijst
van de nominatieve toelagen.
Financiële gevolgen
Budgetopgave
Jaar

2021

ARK

MJP

6490 MJP0052
120
51

Toelichting opgave

Huidig
Transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

Toelage aan
Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie
vzw: Huis aan
Huisproject

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt addendum 3 bij de samenwerkingsovereenkomst goed tussen stad
Mechelen en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw voor een bijkomende
enveloppefinanciering voor het programma 'Huis aan Huis'.
(bijlage 15)
16.

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst met Steunpunt Asiel en Migratie.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 29 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid
Riffi, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur
Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen,
Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops)
4 stemmen tegen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch) en 5 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens)

Motivering
Voorgeschiedenis



2 maart 2020 – punt 25: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met
Steunpunt Asiel en Migratie vzw goed voor de periode van 1/01/2020 tot en met
31/12/2022.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 56: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De werkdruk neemt voor het Steunpunt Asiel en Migratie almaar toe. Voor het jaar 2021, tot
en met 6 september, hebben ze 690 individuele cliënten, waaronder 370 nieuwe cliënten (ook
Mechelse bewoners die men tot op heden nog niet kende). Dit zet de dossierlast voor de
medewerkers op meer dan 172 cliënten per medewerker, wat enorm hoog is.
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Meer en meer cliënten komen langs voor voedselhulp en er werden sinds februari 2021 352
voedselpakketten rondgebracht bij de meest kwetsbaren, die niet zelf naar de dienst kunnen of
konden komen.
De laatste weken werd de werkdruk nog meer duidelijk. De dienst werd en wordt overspoeld
met vragen van Afghaanse burgers (ook Belgen van Afghaanse origine) die bezorgd tot
radeloos waren/zijn over hun familie of gezin in Afghanistan. Voor een deel van hen blijft de
vraag of ze nog uit Afghanistan geraken.
Deze crisis vroeg (en vraagt nog) de volle aandacht van de medewerkers, waardoor er steeds
minder ruimte was voor de dagelijkse werking en administratieve/ generalistische vragen van
de andere cliënten.
Advies


Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend met opmerkingen. Visum verleend onder voorwaarde van goedkeuring
addendum door de gemeenteraad en opname subsidie in lijst van nominatieve subsidies.
Financiële gevolgen
Jaar

ARK

MJP

Toelichting verschuiving

Budget

2021

6495120

MJP007659

Extra toelage aan steunpunt Asiel en
Migratie

20.000,00

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het addendum goed bij de samenwerkingsovereenkomst met
Steunpunt Asiel en Migratie.
(bijlage 16)

17.

SOCIAAL BELEID. Samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties
in het kader van het subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede' voor 2022.
1)
2)
3)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OverKop Mechelen-CAW
Boom Mechelen Lier voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Wel en Wee (in
samenwerking met het KansArmoedeNetwerk Mechelen) van 1/01/2022
tot en met 31/12/2022.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Rivierenland
voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.

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

Motivering
Voorgeschiedenis




Gemeenteraad van 2 maart 2020 – punt 25 keurt het nieuw subsidiereglement 'Samen
Tegen Armoede' goed.
Het college keurt op 28 september 2020 de toekenning van de werkingssubsidie en
projectsubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'
goed.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 55: verwijzing naar de gemeenteraad.
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Feiten en argumentatie











Binnen het subsidiereglement Samen Tegen Armoede neemt de stad Mechelen een regierol
op waarmee men onder andere wil inzetten op het uitwerken van een gedragen (kinder-)
armoedebeleidsplan dat steunt op een gedeelde visie en het resultaat is van een
participatietraject met de Mechelaar en de lokale welzijns- en armoedeactoren. Binnen dit
plan legt de stad Mechelen een bijzondere nadruk op drie basisprincipes, namelijk
outreachend werken, werken met steunrelaties en samenwerken.
Het subsidiereglement ter ondersteuning van deze lokale welzijns- en armoedeactoren
houdt het volgende in: een werkingssubsidie voor een cyclus van 3 jaar (uitzonderlijk voor
nu de start een cyclus van 2 jaar om de legislatuur te volgen en er was al 1 jaar verlenging
van de huidige overeenkomst) en een projectsubsidie die een specifiek thema (deze
periode -> steunrelaties) in de kijker zet (voor beide subsidieperiode 2021-2022).
Organisaties konden intekenen op bovenstaande subsidies via het indienen van een onlineaanvraag tegen ten laatste 15 juni 2020 voor de werkingssubsidies en 30 juni 2020 voor de
projectsubsidies.
Op 1 september 2021 werd een “jurydag” georganiseerd. Organisaties die wilden, konden
een korte voorstelling (5 min.) brengen van hun dossier en dat gaf de mogelijkheid aan de
juryleden om bijkomende vragen te stellen.
De werkingssubsidie werd beoordeeld op de mate dat een organisatie zich inschrijft op de
dragende principes van het armoedebeleidsplan en gewogen naar mate het dossier een
focus legt op organisatieontwikkeling, inhoudelijke expertise en het speerpunt
kinderarmoede.
De jury formuleerde een gemotiveerd advies aan het college. Op basis van dit verslag
keurde het college alle voorgestelde subsidiebedragen goed op 6 september 2021.
De samenwerkingsovereenkomsten worden als bijlage voorgelegd.

Advies


Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen
Budgetopgave
Jaar

2022

ARK

MJP

6490 MJP0052
200
62

Toelichting opgave

Huidig
Transactiekrediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

Mechelen ondersteunt
vanuit haar regie de
welzijnspartners via
een stimulerend
subsidiereglement.

451.533,00

451.533,00

45.000,00



Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met OverKop Mechelen- CAW
Boom Mechelen Lier voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022 in het kader van het
subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede' voor 2022.
(bijlage 17)
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met Wel en Wee (in
samenwerking met het KansArmoedeNetwerk Mechelen) van 01/01/2022 tot en met
31/12/2022 in het kader van het subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede' voor 2022.
(bijlage 17)
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met Zorgbedrijf Rivierenland
voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022 in het kader van het subsidiereglement 'Samen
Tegen Armoede' voor 2022.
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(bijlage 17)

18.

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

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De heer Verbeurgt dient volgend amendement in:
"De gemeenteraad koppelt aan deze goedkeuring een behoud van de huidige
personeelsbezetting”.
De gemeenteraad neemt kennis van het ingediende amendement door gemeenteraadslid T.
Verbeurgt en het amendement wordt verworpen met 32 stemmen tegen (Fabienne Blavier,
Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman, Marc
Hendrickx, Catherine François, Kristof Calvo, 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, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Kenzo Van den Bosch, Shanna Jacops) 3 onthoudingen (Stefaan
Deleus, Hamid Riffi, Zohra Hadnan) en 3 stemmen voor (Karel Geys, Dirk Tuypens, Thijs
Verbeurgt).

De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Shanna Jacops)
4 stemmen tegen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch) en 11 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt,
Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis





De gemeenteraad van 28 juni 2021 hecht goedkeuring aan de aanpassing meerjarenplan 4
van de stad Mechelen en het OCMW.
De gemeenteraad van 29 maart 2021 – agendapunt 4 - hecht goedkeuring aan de
aangepaste lijst met nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.
De gemeenteraad van 28 juni 2021 – agendapunt 44 - hecht goedkeuring aan de
aangepaste lijst met nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 42: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie




Met nominatieve subsidies die in het meerjarenplan zijn opgenomen wordt bedoeld:
subsidies waarvan:
- 1) de naam van de begunstigde én
- 2) het bedrag van de subsidie in de begrotingstabel worden vermeld.
Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget (nominatieve
subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de
uiteindelijke bevoegdheid blijft bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via
het meerjarenplan te beslissen. Dat biedt een bestuur de mogelijkheid om daar afzonderlijk
over te beslissen, wat, indien nodig of gewenst, een flexibelere manier van werken
mogelijk maakt. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel nog een overzicht
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opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, waaronder de
nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet langer een beslissing
in, maar is louter informatief, net als de andere informatie in de documentatie (bv.
betreffende de personeelsinzet, de samenstelling van de beleidsdomeinen, de financiële
vaste activa).
Juridische grond





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

Financiële gevolgen
Een aangepast overzicht met de nominatieve subsidies wordt voorgelegd.
Er wordt een apart overzicht voorgelegd met een motivering van de wijzigingen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepast overzicht goed van nominatieve subsidies die verstrekt
worden door de stad Mechelen.
SOCIALE TEWERKSTELLING. Toelichting activeringsbeleid in raadscommissie
Stadsontwikkeling/Economie.

Motivering
Voorgeschiedenis


Gemeenteraad 27 september 2021 – punt 18: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan
het aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad
Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen G. Geypen om het
activeringsbeleid toe te lichten op een commissie Stadsontwikkeling / Economie.
FINANCIËN. Opname subsidie Campus De Beemden in lijst nominatieve toelagen.
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Motivering
Voorgeschiedenis


Gemeenteraad 27 september 2021 – punt 18: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan
het aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad
Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen K. Anciaux om de toelage
aan Campus De Beemden op te nemen in de lijst van nominatieve toelagen voor de
gemeenteraad van 25 oktober 2021.
19.

ERFGOED. Definitieve aanvaarding schenking.

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

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit dit punt af te voeren van de agenda.
20.

WONEN. Goedkeuring ‘stedelijke verordening conformiteitsattesten’.

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

Motivering
Voorgeschiedenis
15 juli 1997
18 september 2015
25 oktober 2016 –
punt 29
22 juni 2018
13 september 2021
– punt 31

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode. Mogelijkheid tot uitreiken van
een conformiteitsattest.
Het college geeft opdracht aan de dienst Wonen om enkel
conformiteitsattesten af te leveren voor studentenwoningen indien deze
conform zijn met de afgeleverde bouwvergunning.
De gemeenteraad keurt het Kamerreglement goed.
Het college neemt kennis van een tussentijdse evaluatie van de
Uitbatingsvergunningen.
Collegebeslissing ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De Vlaamse Codex Wonen (vroegere Vlaamse Wooncode) maakt het mogelijk een
conformiteitsattest uit te reiken voor woningen die voldoen aan de gestelde veiligheids-,
gezondheids- en woonkwaliteitseisen.
Dit is geen verplichting en het conformiteitsattest is ook geen verhuurvergunning.
Het conformiteitsattest is een kwaliteitslabel dat steden en gemeenten kunnen uitreiken en het
voor de huurders makkelijker moet maken een geschikte conforme woning te vinden.
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Steden en gemeenten hebben de bevoegdheid om bij verordening strengere normen op te
leggen wat de conformiteit van een woning betreft. Stad Mechelen had dit in 2016 reeds
gedaan door de termijn van geldigheid van dit attest in te korten van 10 jaar naar 5 jaar en dit
enkel voor kamers. Het conformiteitsattest is enkel voor deze woonvormen verplicht in het
kader van een Uitbatingsvergunning.
Het gaat dus niet op voor elke verhuurde woning in Mechelen.
Het conformiteitsattest zegt iets over de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitseisen
waaraan de woongelegenheid moet voldoen. Het conformiteitsattest staat echter los van het al
dan niet beschikken over een stedenbouwkundige vergunning. Om ook hier op te kunnen
inspelen is de Uitbatingsvergunning in het leven geroepen. De Uitbatingsvergunning
combineert de stedenbouwkundige toestand van een pand, de brandveiligheid ervan en de
woonkwaliteitsvereisten in functie van het conformiteitsattest:
 De stedenbouwkundige verordening (vergunning verplicht)
 De Vlaamse Codex Wonen (conformiteitsattest verplicht)
 De brandveiligheidsvoorschriften (positief brandweeradvies verplicht)
De huidige aanpassing die momenteel voorligt is een aanpassing van de termijn van geldigheid
van het conformiteitsattest. Uit ervaring blijkt dat woningen waarbij bij het kwaliteitsonderzoek
geen gebreken zijn vastgesteld, ook na 5 jaar nog steeds voldoen aan de normen. Om zowel
voor de verhuurder, als de stad een administratieve verlichting te brengen, wordt voorgesteld
om het conformiteitsattest zonder vastgestelde gebreken opnieuw een geldigheid te geven van
10 jaar. De attesten met gebreken blijven maar geldig voor 5 jaar.
Na goedkeuring door de gemeenteraad moet het reglement vervolgens ook aan de bevoegde
minister ter goedkeuring vorgelegd worden.
Juridische grond



Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
van 11/09/2020, in het bijzonder: Boek 3, Woningkwaliteitsbewaking
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vernieuwde ‘stedelijke verordening conformiteitsattesten’ goed.
(bijlage 20)
21.

STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de naam Camilla van
Peteghemstraat voor een aftakking van de Battelsesteenweg 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




25.02.2019 – agendapunt 54: de gemeenteraad besluit de zaak van de wegenis, met
inbegrip van de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan, inzake de aanvraag voor
het bouwen van zes woongelegenheden op een perceel grond gelegen nabij de
Battelsesteenweg te Mechelen (4° F nr. 128/C/3) goed te keuren.
11 maart 2019: afleveren omgevingsvergunning voor het bouwen van zes
woongelegenheden en de aanleg van nieuwe wegenis.
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04.08.2021: advies stadsarchivaris in verband met een nieuwe straatnaam voor deze
wegenis.
 30.08.2021: advies stedelijke cultuurraad in verband met een nieuwe straatnaam voor
deze wegenis.
 Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 43: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Door de heer Stefan Kucin werd een aanvraag ingediend voor het bouwen van zes
woongelegenheden en de aanleg van nieuwe (openbare) wegenis op een perceel grond
gelegen nabij de Battelsesteenweg te Mechelen. De nieuw aan te leggen wegenis situeert zich
rechts op het terrein en loopt van de Battelsesteenweg tot aan de nieuw te bouwen woningen.
In de zijtuinstrook (recht naast de woningen) wordt een pad voorzien vanaf de nieuw aan te
leggen wegenis tot de achterste perceelsgrens. Het pad geeft toegang naar het kruiwagenpad
achter de nieuw te bouwen woningen en maakt het mogelijk om een doorsteek te maken naar
de er achter gelegen school “De Spreeuwen”. Dit pad zal eveneens overgedragen worden aan
de stad maar zal niet behoren tot de openbare wegenis.
Aangezien ter hoogte van deze nieuwbouwwoningen geen vrije huisnummers beschikbaar zijn
is het volgens de stedelijke bouwdienst aangewezen een nieuwe straatnaam toe te kennen aan
de nieuw aan te leggen wegenis.
De stedelijke cultuurraad adviseerde volgende straatnamen:

Camilla van Peteghemstraat (weduwe van kunstschilder Jan De Smedt)

als alternatief: Baduhennastraat
Advies van de heer Willy Van de Vijver, stadsarchivaris:
“Het aantal historische aanknopingspunten, direct verbonden aan deze omgeving, is vrij
beperkt. In het verleden was dit grotendeels onbebouwd gebied en in gebruik voor landbouw
en /of tuinbouw. Voor 1910 werd het gedeelte van de Battelsesteenweg, van Nattehofstraat tot
Battel, aangeduid als Heysbroekstraat. In de buurt van deze verkaveling en langs de steenweg
bevonden zich twee windmolens, die ondertussen verdwenen zijn: de nabijgelegen Neermolen
en de iets verder naar Battel staande Hoogmolen.
Voorstel: Heysbroekstraat, Neermolenstraat of Hoogmolenstraat.”
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
stadsarchivaris, stelt het college voor om aan de nieuw aan te leggen wegenis (aftakking van
de Battelsesteenweg) de straatnaam Camilla van Peteghemstraat toe te kennen.
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.”
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Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit principieel tot vaststelling van de naam Camilla van Peteghemstraat
voor een aftakking van de Battelsesteenweg te Mechelen.
22.

RUIMTELIJKE ORDENING. Aanpassing rooilijn met het oog op aanpassing
bestaande gemeenteweg voor het bouwen van een woonproject op de oude
bibliotheeksite met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, in toepassing
van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. 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 23 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Shanna Jacops) en 15
onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel
Geys, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid
Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de herontwikkeling van de
bibliotheeksite tot een woonproject met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor
handel, horeca en diensten, een (buurt)fietsenstalling, een ondergrondse parking en de aanleg
van openbare wegenis, en dit door Fluvius System Operator, vertegenwoordigd door de heer
Daniel Selleslagh, en CAAAP nv, vertegenwoordigd door de heer Joris Van Gestel.
De aanvraag is het resultaat van een wedstrijd in het kader van een verkoop onder
voorwaarden door de stad Mechelen van het voormalige bibliotheekgebouw. De wedstrijd werd
aangekondigd in het Europees Publicatieblad en het Bulletin der Aanbestedingen middels de
toepassing e-notification en werd tevens gepubliceerd op de website van de stad Mechelen.
CAAAP NV werd geselecteerd als voorkeurkandidaat.
De aanvraag werd door de stad Mechelen ontvangen op 31 maart 2021. Op 30 april 2021 werd
aan de aanvrager via het Omgevingsloket bijkomende informatie gevraagd aangezien er nog
een aantal zaken in het ingediende dossier ontbraken. De bijkomende informatie werd op 15
mei 2021 toegevoegd (projectversie V2) en de aanvraag werd ontvankelijk en volledig
verklaard op 20 mei 2021.
Op 24 juli 2021 werd een wijzigingsverzoek ingediend (Projectversie V3), dat werd bevestigd
op 5 augustus 2021. Een eerste wijzigingslus werd opgestart. Ten slotte werd op 19 augustus
2021 een tweede wijzigingsverzoek ingediend (Projectversie V4). Op 19 augustus 2021 werd
een tweede wijzigingslus opgestart. Projectversie V4 ligt ter beoordeling voor in onderhavig
besluit.
Op 13 september 2021 (punt 26):
 verwijst het college van burgemeester en schepenen in toepassing van artikel 12 §2 ,lid 2
van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning het voorstel
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houdende de goedkeuring van de zaak van de wegen door naar de gemeenteraad die eerst
moet beslissen over het al dan niet wijzigen van de bestaande rooilijnen, opgenomen in de
bestaande rooilijnplannen.
verwijst het college van burgemeester en schepenen in toepassing van artikel 12 §2 lid 1
van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning het voorstel
houdende de goedkeuring en vaststelling van de aanpassing van de rooilijn ter plaatse van
de Moensstraat door naar de gemeenteraad en dit met het oog op de aanpassing van de
bestaande gemeenteweg.
besluit het college van Burgemeester en Schepenen, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de gemeenteraad, de aanvraag ingediend door Fluvius System Operator,
vertegenwoordigd door de heer Daniel Selleslagh, en CAAAP nv, vertegenwoordigd door de
heer Joris Van Gestel inzake de herontwikkeling van de bibliotheeksite tot een woonproject
met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel, horeca en diensten, een
(buurt)fietsenstalling, een ondergrondse parking en de aanleg van openbare wegenis,
gelegen te Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, voorafgaand gunstig advies uit te brengen
(onder voorwaarden en mits te voldoen aan opgelegde lasten). Dit besluit wordt
voorgelegd als bijlage.

Historiek van het perceel
Stedenbouwkundige vergunningen
 20 december 1963: stedenbouwkundige vergunning - bouwen appartementsgebouw
(1963/0956)
 1 augustus 1996: stedenbouwkundige vergunning - afbraak eigendommen (1996/0156)
 1 augustus 1996: stedenbouwkundige vergunning - uitbreiden en verbouwing bibliotheek
(1996/0190)
Milieuvergunningen
 17 juli 2009: melding klasse 3 - stedelijke bibliotheek (M 2054)
Collegebesluiten
 6 juli 2018: college van burgemeester en schepenen – punt 27. Vastgoedbeleid.
Moensstraat 51 – Bibliotheek. Kennisname schattingsverslag. Beslissing tot openbare
verkoop.
 17 juni 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 50. Kwaliteitskamer –
stadslabo.
 2 september 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 21. Bibliotheek
Moensstraat. Goedkeuringen principes verkoop.
 7 oktober 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 60. Bibliotheek
Moensstraat. Goedkeuring leidraad verkoop. Verwijzing GR.
 13 januari 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 22. Bibliotheek
Moensstraat. Selectie 3 kandidaten voor indienen voorstel.
 17 februari 2020: college van burgemeester en schepenen – punt 28. Bibliotheek
Moensstraat. Geen toelating voor afwijken parkeernorm.
 29 juni 2020: college van burgemeester en schepenen – punt 25. Bibliotheek Moensstraat.
Rangschikking + opstart onderhandelingen.
 14 september 2020: college van burgemeester en schepenen – punt 31. Bibliotheek
Moensstraat. Aanduiden Voorkeursbieder.
 23 november 2020: Gemeenteraad - punt 23. Bibliotheek Moensstraat. Goedkeuring
overeenkomst stad Mechelen – CAAAP.
Gemeenteraadsbesluiten
 21 oktober 2019: Gemeenteraad – punt 21. goedkeuring leidraad inzake de verkoop onder
voorwaarden van de voormalige bibliotheek Moensstraat.
 23 november 2020: Gemeenteraad - punt 23. Bibliotheek Moensstraat. Goedkeuring
overeenkomst stad Mechelen – CAAAP.
Feiten en context


Aanvrager: Fluvius System Operator, vertegenwoordigd door de heer Daniel Selleslagh, en
CAAAP nv, vertegenwoordigd door de heer Joris Van Gestel
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Adres: Moensstraat 51 te 2800 Mechelen
Kadastrale omschrijving: afdeling 1, sectie D, perceelnummer 633F.
Gelegen in:
- Woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde (gewestplan
Mechelen);
- het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied
Mechelen’;
- niet overstromingsgevoelig gebied (watertoetskaart);
- centraal gebied (waterzuiveringszone – zoneringsplan VMM Mechelen).
Niet gelegen in:
- een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling;
- een provinciaal/gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Gelegen aan:
- gemeentewegen (Moensstraat en Ziekeliedenstraat);
Programma totaalproject
- Bestaande toestand: Bibliotheekgebouw met privaat toegangsplein
- Nieuwe toestand:
o 22 woongelegenheden
o 2 handelsruimtes
o 1 ruimte voor diensten
o Ondergrondse parking met 35 autostaanplaaten en 4 bergruimtes
o Fietsenstalling met 76 private en 30 publieke plaatsen
o Openbare wegenis
De aanvraag omvat een aanpassing aan een bestaande rooilijn ter plaatse van de
Moensstraat die door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd.
De aanvraag omvat een voorstel tot nieuwe wegenis met een publiek toegankelijk karakter
die door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd.

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.
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.
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 betreffende de gemeentewegen, in het bijzonder
artikel 4 waarin een algemeen toetsingskader wordt aangehaald gebaseerd op volgende
principes:
- wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen
belang;
- een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd
- de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in
acht genomen;
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wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
- bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening 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 bevoegdheid om het project ten aanzien van de ruimtelijke ordening te beoordelen, is
uitsluitend toegewezen aan het college van burgemeester en schepenen, voor wat betreft
de wegenis ligt de bevoegdheid bij de gemeenteraad. De gemeenteraad is met uitsluiting
van andere bestuursorganen of niveaus bevoegd, in aanvulling van het bovenvermelde
algemeen toetsingskader, om (op basis van de vaste rechtspraak):
- te oordelen over de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging en de verbreding of
opheffing van bestaande gemeentelijke wegen en moet het onvoorwaardelijk doen;
- in dat oordeel, in zoverre van toepassing, niet alleen een aangepaste infrastructuur
binnen het projectgebied zelf te betrekken, met nutsvoorzieningen zoals bv. wegen en
de eigenlijke uitrusting ervan met o.m. asverschuivingen, verkeersdrempels e.d. , voeten fietspaden, aanplantingen, elektriciteit, gas, waterleiding, telefoon, tv-distributie,
riolering en afwatering, maar eveneens een in die beoordeling aangepaste
verkeerssituatie in de omgeving betrekt met, zo noodzakelijk, bijkomende aangepaste
verkeersreglementen en gemeenschapsinfrastructuur;
- kwesties als groenbehoud, verkeersinfrastructuur, verkeersveiligheid, riool- en
afvalvoorzieningen, elektriciteitsnetwerken, maatschappelijke infrastructuur enz., in
zoverre relevant, in rekening te nemen met betrekking tot de zaak van de wegen.

Openbaar onderzoek
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 is de
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het
openbaar onderzoek werd gehouden van 1 juni 2021 t.e.m. 30 juni 2021. Er werd 1 bezwaar
ingediend.
Adviezen
Een eerste adviesronde werd gelanceerd op 20 mei 2021. Projectversie V2 ligt voor ter
beoordeling. Er werd als volgt geadviseerd door de betrokken adviesinstanties.
 Het advies van Hulpverleningszone Rivierenland, afgeleverd op 14 juni 2021, is
gedeeltelijk gunstig, gedeeltelijk ongunstig (referentie P03002-004/01).
 Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen), afgeleverd op 31 mei 2021, is
ongunstig (referentie 20211509).
 Het Agentschap Onroerend Erfgoed bracht de stad op 21 mei 2021 op de hoogte dat zij
geen advies afleveren. (geen referentie)
 Het advies van Fluvius, afgeleverd op 12 augustus 2021, is gedeeltelijk gunstig,
gedeeltelijk ongunstig (referentie 47550127).
 Het advies van Pidpa, afgeleverd op 26 mei 2021, is gunstig onder voorwaarden
(referentie 194369).
 Het advies van Telenet, afgeleverd op 15 juni 2021, is gunstig onder voorwaarden
(geen referentie).
 Het advies van Proximus, afgeleverd op 29 juni 2021, is gunstig onder voorwaarden
(geen referentie).
 Het advies van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afgeleverd op 4 juni
2021, is gunstig (geen referentie).
 De Vlaamse Milieumaatschappij bracht de stad op 27 mei 2021 op de hoogte dat zij
geen advies afleveren. (geen referentie)
Een tweede adviesronde werd gelanceerd op 5 augustus 2021. Projectversie V3 ligt voor ter
beoordeling. De wijzigingen zijn van die aard dat Hulpverleningszone Rivierenland, Inter
(Toegankelijk Vlaanderen) en Fluvius opnieuw dienen te worden bevraagd. Er werd als volgt
geadviseerd door de betrokken adviesinstanties.
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Het advies van Hulpverleningszone Rivierenland, afgeleverd op 19 augustus 2021, is
gunstig onder voorwaarden (referentie P03002-006/01).
 Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen), afgeleverd op 12 augustus 2021, is
ongunstig (referentie 20211509).
 Fluvius bracht de stad op de hoogte op 30 augustus 2021 dat zij het advies zoals
afgeleverd op 12 augustus 2021 behouden (referentie 47550127). Gezien de
verplaatsing van de hoogspanningscabine naar het gelijkvloers is dit advies gunstig
onder voorwaarden.
Op 20 augustus 2021 werd Inter (Toegankelijke Vlaanderen) een derde maal bevraagd.
Projectversie V4 ligt voor ter beoordeling. Er werd als volgt geadviseerd.
 Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen), afgeleverd op 24 augustus 2021, is
gunstig onder voorwaarden (referentie 20211509).
Argumentatie
Openbare wegenis
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van de bestaande
bibliotheeksite tot een woonproject met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel
en diensten, een (buurt)fietsenstalling en een ondergrondse parking. Daarbij wordt eveneens
nieuwe openbare wegenis aangelegd. Het ontwerp gaat uit van gedeeltelijke afbraak met
maximaal behoud van de bestaande waardevolle structuren en bestaat uit 4 gebouwen: de
‘Portierswoning’ (1), de ‘Oude Bibliotheek’ (2), het ‘Tuinwonen’ (3) en de ‘Ziekeliedenvleugel’
(4). Onder de Oude Bibliotheek wordt de bestaande kelder uitgebreid tot onder het Tuinwonen
en verbonden met de Ziekeliedenvleugel. Deze ondergrondse verdieping wordt ingericht als
parkeergarage (5). De bestaande pleinaanleg wordt afgebroken, 4 bomen worden gekapt. De
Oude Bibliotheek (2) wordt omringd door een publieke wegenis ‘Bibliotheektuin’ (6). De open
ruimte tussen het Tuinwonen (3) en de Ziekeliedenvleugel (4) wordt ingericht als een private
ommuurde kloostertuin ‘Kloosterhof’ (7).
De Bibliotheektuin is de buitenaanleg rondom de Oude Bibliotheek. Een rooilijnenplan werd
toegevoegd aan de aanvraag. Het gedeelte links, ter plekke van het bestaande plein, wordt
overgedragen aan het openbare domein. Het gedeelte rechts, achter de Oude Bibliotheek (2),
tussen de Oude Bibliotheek (2) en het Tuinwonen (3) en boven de ondergrondse parking (5),
blijft private eigendom van de stad Mechelen maar krijgt een openbaar karakter. Deze twee
zones kunnen van elkaar worden gescheiden door twee poorten. Deze doorwaadbare ruimte
zal overdag opengesteld worden en ’s nachts worden afgesloten. De bestaande
erfdienstbaarheden worden behouden. De overige woningen in de Ziekeliedenstraat krijgen
eveneens de kans om een tuinpoortje te plaatsen. De Bibliotheektuin wordt aangelegd in
mozaïekkeien in halfsteens verband. Op het publieke domein worden de mozaïekkeien
opgevoegd met een mortelvoeg, terwijl op het private domein van de stad deze voorzien
worden van een grasvoeg. Op het openbaar domein worden 5 nieuwe bomen aangeplant, op
het privaat domein van de stad 1.
Een rooilijn- en innameplan werd toegevoegd aan de aanvraag. Deze maakt melding van 3
zones van inneming.
-

Zone 1, ter plaatse van het openbaar gedeelte van de Bibliotheektuin, wordt
overgedragen aan het openbare domein. Er wordt een nieuwe rooilijn vastgesteld. De
bestaande verharding en beplanting, waaronder 4 bomen, worden verwijderd en
ingericht als een publiek plein. De Bibliotheektuin wordt aangelegd in mozaïekkeien in
halfsteens verband, opgevoegd met een mortelvoeg. Ter plaatse van het pad naar de
tuinpoorten van de woningen in de Ziekeliedenstraat worden de mozaïekkeien voorzien
van een grasvoeg. Er worden 5 plantvakken voorzien waar 5 nieuwe bomen in worden
aangeplant. De bestaande carport en toegangen die vandaag toegankelijk zijn via een
erfdienstbaarheid worden rechtstreeks toegankelijk via het nieuwe openbaar domein en
blijven bereikbaar.
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Zone 2, voor de voorgevel van de Oude Bibliotheek en het Tuinwonen, betreft een zone
die wordt overgedragen naar het openbaar domein waar vandaag de rooilijn niet
samenvalt met de gevellijn. Deze zone is vandaag echter wel reeds uitgerust als
voetpad. Het betreft hier dus eerder een rechtzetting. De bestaande rooilijn wordt
gewijzigd.

-

Zone 3 betreft een overdracht van het openbare naar het private domein, ter plaats van
de tuinmuur rond het Kloosterhof. De bestaande rooilijn wordt gewijzigd. Deze rooilijn
wordt verplaatst met het oog op het wegwerken van een ‘verloren hoek’ in het
openbaar domein en een betere aansluiting op de portierswoning, ten voordele van een
ruimer Kloosterhof.

Het aanvraagdossier toont de situering, afmetingen en inrichting van onverharde, groene en
verharde oppervlaktes. Het aanvraagdossier omvat ook een bestek en een opmeting voor de
uitwerking en materialisatie van het openbaar domein. Een rooilijn- en innameplan werd
toegevoegd aan het dossier.
Wat betreft de voorliggende aanvraag werd door de stedelijke dienst Beheer Openbaar Domein
volgend voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.
“Het ontwerp van het rioleringsplan dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in 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 nieuwe “gewestelijke
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater–besluit Vlaamse Regering 05 juli
2013”.
Het rioleringsontwerp is opgemaakt met als principe van infiltreren van regenwater in
de ondergrond.
De ontwikkelaar dient de aanleg van het openbaar domein inclusief rioleringen te
verzorgen en dient hiervoor beroep te doen op een geregistreerd wegenis aannemer.
Een bestek voor uitvoering hiervan werd reeds bijgevoegd bij de vergunningsaanvraag,
hierbij volgende opmerkingen:
Wegen- en rioleringsdossier
Er is een uitgewerkt technisch wegen- en rioleringsdossier gevoegd bij de aanvraag.
Er wordt aan herbruik gedaan en geïnfiltreerd op privaat domein en ook nog
geïnfiltreerd door poreuse betonbuizen op openbaar domein. De RWA en DWA riolering
gaan voor een deel naar het gemengd rioleringsstelsel van de Moensstraat. Daarnaast
gaat er een deel van de woningen ter hoogte van de ziekenliedenstraat afwateren naar
de bestaande riool daar.
Voor de start van de werken moet er ook nog een coördinatievergadering komen met
de verschillende nutsmaatschappijen alsook een bestek en raming voor de riolering en
voor de wegenis ter goedkeuring worden voorgelegd aangepast aan de besprekingen
aan de Afdeling Openbaar Domein van de stad Mechelen. Daarnaast moet het plan van
de riolering nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de nieuwe rioolbeheerder Pidpa
voor de start van de werken.
Bij het uitschrijven van de aanbestedingsprocedure moet de stad op de hoogte
gehouden worden van de evolutie van het dossier. Een afgevaardigde van de stad zal
de uitvoering van de werken opvolgen.
Bestek
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Bij de voorlopige oplevering wordt er een heel asbuilt dossier aan de afdeling openbaar
domein stad Mechelen overhandigd. Het opmetingsplan in het as built dossier moet
helemaal in GRB opgemeten zijn en goedgekeurd door het GRB.
Plannen
Er moet zeker rekening met gehouden worden dat bij de aanleg de natuurlijke
waterafvoer van deze percelen niet gestoord worden of mag er geen water afvloeien
van de nieuwe kavels naar omliggende percelen.
Zone voor inlijving openbaar domein.
De strook bestemd voor inlijving in het openbaar domein is aangeduid op een
afzonderlijk plan ; deze strook bestemd 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 1 m breedte achter de rooilijn (zowel ondergronds als bovengronds
maar niet onder gebouwen) wordt bezwaard met een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen van nutsleidingen
Het wijzigen van het bestek en ter goedkeuring overmaken van bovenstaande (plannen
+ berekening) 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 nutsmaatschappijen, aanbestedingsprocedure én uitvoering, en zal op
de hoogte gehouden worden van de stand van het dossier.
Borgstelling
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. Alsook een rechtstreekse betaling aan de nutsmaatschappijen van hun
geraamde kosten; de aanvrager ligt hiervan een bewijs voor. Voor het storten van deze
borg en betaling aan de nutsmaatschappijen mogen de werken aan het latere openbaar
domein niet starten.
Verkoop van de percelen.
Na het storten van de bankwaarborg en na het starten van de riolerings- en
wegenwerken mogen de percelen verkocht worden. De woningen mogen pas bewoond
worden na het voltooien van de riolerings- en wegenwerken (eventuele uitzondering
voor voetpaden die in de waarborgperiode en voor de definitieve oplevering worden
aangelegd).”
De stedelijke dienst Natuur- en Groenontwikkeling bracht onderstaand advies uit.
“Feiten en context:


Zie beschrijvende nota. Er worden 4 gekandelaarde bomen geveld. Er worden 12
bomen voorzien volgens de meetstaat waarvan 1 meerstammig.

Argumentatie:
 Het ontwerp werd aangepast conform de gemaakte opmerkingen uit het voortraject.
 Er worden 4 gekandelaarde bomen geveld. Er worden 12 bomen voorzien volgens
de meetstaat waarvan 1 meerstammig. Voor elke boom dienen er drie bomen in de
plaats te komen conform de bepalingen van het bestuursakkoord.
 Ter compensatie van de gekapte bomen is een heraanplanting met minimum 12
standplaatsgeschikte hoogstammige - of meerstammige bomen verplicht.
 Het begieten van de meerstammige boom (meetstaat post 121) dient mee te
worden opgenomen (aantal 12 ipv 11). De kluit van deze boom dient kwalitatief
verankerd te worden indien deze op de daktuin staat.
PV Gemeenteraad
27 september 2021

49
 Er dient bij de bomen een zwarte gietrand voorzien te worden.
Advies:
Voorwaardelijk gunstig advies:
 Ter compensatie van de 4 gekapte bomen is een heraanplanting verplicht met
minimum 12 standplaatsgeschikte hoogstammige - of meerstammige bomen.
 Het begieten van de meerstammige boom (meetstaat post 121) dient mee te
worden opgenomen (aantal 12 ipv 11). De kluit van deze boom dient kwalitatief
verankerd te worden indien deze op de daktuin staat.
 Er dient bij de bomen een zwarte gietrand voorzien te worden.
 Bij inplanting van nieuwe bomen dienen de wettelijke bepalingen betreffende
plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen nageleefd te worden conform
het veldwetboek (minimum 2 meter). Hierbij wordt rekening gehouden met de
uiteindelijke boomgrootte.
 De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de
structurele werken.
 De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het
welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg
uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik
van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming
tegen vraatschade door grazers, indien van toepassing.
 De nieuwe aanplanting dient gedurende de eerste jaren na aanplant beschermd te
worden tegen droogte door gietbeurten te voorzien.
 Eventuele uitval van de nieuwe aanplant dient stelselmatig vervangen te worden in
het daaropvolgende plantseizoen.
 Tenzij acuut gevaar dreigt, dienen bomen buiten het broedseizoen geveld te
worden. Het broedseizoen loopt van 1 maart tot 1 juli.
 “Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in
het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De
bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de
rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het
uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men
overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van
beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.
 Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of
rustplaatsen in het gedrang komen dient men contact op te nemen met het
Agentschap voor Natuur en Bos.”
Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van
1 juni 2021 t.e.m. 30 juni 2021. Er werd 1 bezwaar ingediend. De gemeentelijke
omgevingsambtenaar heeft het bezwaarschrift behandeld en als volgt geëvalueerd:
De bezwaarindiener kaart aan dat de huidige elektriciteitsvoorziening niet in overeenstemming
is met de noden van de wijk en de 21e-eeuwse elektriciteitsvereisten. Er wordt gevraagd de
elektriciteitsvoorziening van de Onze-Lieve-Vrouwestraat te regulariseren.
 Vandaag wordt de elektriciteitsvoorziening geregeld vanuit de
hoogspanningscabine te Moensstraat 40 aan de overzijde van de straat. In het
bibliotheekgebouw zijn heden geen elektriciteitsvoorzieningen op wijkniveau
aanwezig. De aanvraag voorziet in het plaatsen van een nieuwe
hoogspanningscabine op het gelijkvloers van het gebouw Oude Bibliotheek. Dit
biedt de mogelijkheid aan de netbeheerder om een conforme installatie te
installeren. Het bezwaar is niet gegrond en wordt niet weerhouden.
Advies
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
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omgevingsvergunning, enerzijds de aanpassing van de rooilijn ter plaatse van de Moensstraat
goed te keuren en vast te stellen met het oog op de aanpassing van de bestaande
gemeenteweg, anderzijds de zaak van de wegenis goed te keuren en de rooilijn vast te stellen
volgens het ingediende rooilijn- en innemingsplan.
Met het oog op de uiteindelijke uitvoering van de werken worden een aantal voorwaarden en
lasten gesteld die gerespecteerd moeten worden bij uitvoering van de wegeniswerken, zoals
hierboven besproken

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt naar aanleiding van de aanvraag:
 ingediend door Fluvius System Operator, vertegenwoordigd door de heer Daniel Selleslagh
en CAAAP nv, vertegenwoordigd door de heer Joris Van Gestel,
 inzake de herontwikkeling van de bibliotheeksite tot een woonproject met 22
wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel, horeca en diensten, een
(buurt)fietsenstalling, een ondergrondse parking en de aanleg van openbare wegenis,
 op een terrein met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen,
 en met als kadastrale omschrijving: Afdeling 1, sectie D, perceelnummer 633F,
kennis van het feit dat, naar aanleiding van het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift werd
ingediend, welke deels betrekking heeft op de wegenis, en treedt, voor die aspecten die
betrekking hebben op de wegenis, de weerlegging zoals gegeven door de gemeentelijk
omgevingsambtenaar bij.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het voorafgaand gunstig advies (onder voorwaarden en
mits te voldoen aan opgelegde lasten) van het college van burgemeester en schepenen van 13
september 2021.
Artikel 3
De gemeenteraad besluit de aanpassing van de rooilijn ter plaatse van de Moensstraat met het
oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg, in deze aanvraag voor een
omgevingsvergunning goed te keuren en vast te stellen in toepassing van artikel 12 van het
gemeentewegendecreet.

23.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring zaak van de wegen voor het bouwen
van een woonproject op de oude bibliotheeksite met als adres Moensstraat 51
te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet
gemeentewegen, artikel 31 e.v. 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 23 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Shanna Jacops)
en 15 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Karel Geys, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens,
Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
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Voorgeschiedenis
Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de herontwikkeling van de
bibliotheeksite tot een woonproject met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor
handel, horeca en diensten, een (buurt)fietsenstalling, een ondergrondse parking en de aanleg
van openbare wegenis, en dit door Fluvius System Operator, vertegenwoordigd door de heer
Daniel Selleslagh, en CAAAP nv, vertegenwoordigd door de heer Joris Van Gestel.
De aanvraag is het resultaat van een wedstrijd in het kader van een verkoop onder
voorwaarden door de stad Mechelen van het voormalige bibliotheekgebouw. De wedstrijd werd
aangekondigd in het Europees Publicatieblad en het Bulletin der Aanbestedingen middels de
toepassing e-notification en werd tevens gepubliceerd op de website van de stad Mechelen.
CAAAP NV werd geselecteerd als voorkeurkandidaat.
De aanvraag werd door de stad Mechelen ontvangen op 31 maart 2021. Op 30 april 2021 werd
aan de aanvrager via het Omgevingsloket bijkomende informatie gevraagd aangezien er nog
een aantal zaken in het ingediende dossier ontbraken. De bijkomende informatie werd op 15
mei 2021 toegevoegd (projectversie V2) en de aanvraag werd ontvankelijk en volledig
verklaard op 20 mei 2021.
Op 24 juli 2021 werd een wijzigingsverzoek ingediend (Projectversie V3), dat werd bevestigd
op 5 augustus 2021. Een eerste wijzigingslus werd opgestart. Ten slotte werd op 19 augustus
2021 een tweede wijzigingsverzoek ingediend (Projectversie V4). Op 19 augustus 2021 werd
een tweede wijzigingslus opgestart. Projectversie V4 ligt ter beoordeling voor in onderhavig
besluit.
Op 13 september 2021 (punt 26):
 verwijst het college van burgemeester en schepenen in toepassing van artikel 12 §2 ,lid 2
van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning het voorstel
houdende de goedkeuring van de zaak van de wegen door naar de gemeenteraad die eerst
moet beslissen over het al dan niet wijzigen van de bestaande rooilijnen, opgenomen in de
bestaande rooilijnplannen.
 verwijst het college van burgemeester en schepenen in toepassing van artikel 12 §2 lid 1
van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47
van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning het voorstel
houdende de goedkeuring en vaststelling van de aanpassing van de rooilijn ter plaatse van
de Moensstraat door naar de gemeenteraad en dit met het oog op de aanpassing van de
bestaande gemeenteweg.
 besluit het college van Burgemeester en Schepenen, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de gemeenteraad, de aanvraag ingediend door Fluvius System Operator,
vertegenwoordigd door de heer Daniel Selleslagh en CAAAP nv, vertegenwoordigd door de
heer Joris Van Gestel inzake de herontwikkeling van de bibliotheeksite tot een woonproject
met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel, horeca en diensten, een
(buurt)fietsenstalling, een ondergrondse parking en de aanleg van openbare wegenis,
gelegen te Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, voorafgaand gunstig advies uit te brengen
(onder voorwaarden en mits te voldoen aan opgelegde lasten). Dit besluit wordt
voorgelegd als bijlage.
Historiek van het perceel
Stedenbouwkundige vergunningen
 20 december 1963: stedenbouwkundige vergunning - bouwen appartementsgebouw
(1963/0956)
 1 augustus 1996: stedenbouwkundige vergunning - afbraak eigendommen (1996/0156)
 1 augustus 1996: stedenbouwkundige vergunning - uitbreiden en verbouwing bibliotheek
(1996/0190)
Milieuvergunningen
 17 juli 2009: melding klasse 3 - stedelijke bibliotheek (M 2054)
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Collegebesluiten
 6 juli 2018: college van burgemeester en schepenen – punt 27. Vastgoedbeleid.
Moensstraat 51 – Bibliotheek. Kennisname schattingsverslag. Beslissing tot openbare
verkoop.
 17 juni 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 50. Kwaliteitskamer –
stadslabo.
 2 september 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 21. Bibliotheek
Moensstraat. Goedkeuringen principes verkoop.
 7 oktober 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 60. Bibliotheek
Moensstraat. Goedkeuring leidraad verkoop. Verwijzing GR.
 13 januari 2019: college van burgemeester en schepenen – punt 22. Bibliotheek
Moensstraat. Selectie 3 kandidaten voor indienen voorstel.
 17 februari 2020: college van burgemeester en schepenen – punt 28. Bibliotheek
Moensstraat. Geen toelating voor afwijken parkeernorm.
 29 juni 2020: college van burgemeester en schepenen – punt 25. Bibliotheek Moensstraat.
Rangschikking + opstart onderhandelingen.
 14 september 2020: college van burgemeester en schepenen – punt 31. Bibliotheek
Moensstraat. Aanduiden Voorkeursbieder.
 23 november 2020: Gemeenteraad - punt 23. Bibliotheek Moensstraat. Goedkeuring
overeenkomst stad Mechelen – CAAAP.
Gemeenteraadsbesluiten
 21 oktober 2019: Gemeenteraad – punt 21. goedkeuring leidraad inzake de verkoop onder
voorwaarden van de voormalige bibliotheek Moensstraat.
 23 november 2020: Gemeenteraad - punt 23. Bibliotheek Moensstraat. Goedkeuring
overeenkomst stad Mechelen – CAAAP.
Feiten en context












Aanvrager: Fluvius System Operator, vertegenwoordigd door de heer Daniel Selleslagh en
CAAAP nv, vertegenwoordigd door de heer Joris Van Gestel
Adres: Moensstraat 51 te 2800 Mechelen
Kadastrale omschrijving: afdeling 1, sectie D, perceelnummer 633F.
Gelegen in:
- Woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde (gewestplan
Mechelen);
- het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied
Mechelen’;
- niet overstromingsgevoelig gebied (watertoetskaart);
- centraal gebied (waterzuiveringszone – zoneringsplan VMM Mechelen).
Niet gelegen in:
- een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling;
- een provinciaal/gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Gelegen aan:
- gemeentewegen (Moensstraat en Ziekeliedenstraat);
Programma totaalproject
- Bestaande toestand: Bibliotheekgebouw met privaat toegangsplein
- Nieuwe toestand:
o 22 woongelegenheden
o 2 handelsruimtes
o 1 ruimte voor diensten
o Ondergrondse parking met 35 autostaanplaaten en 4 bergruimtes
o Fietsenstalling met 76 private en 30 publieke plaatsen
o Openbare wegenis
De aanvraag omvat een aanpassing aan een bestaande rooilijn ter plaatse van de
Moensstraat die door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd.
De aanvraag omvat een voorstel tot nieuwe wegenis met een publiek toegankelijk karakter
die door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd.
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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.
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.
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 betreffende de gemeentewegen, in het bijzonder
artikel 4 waarin een algemeen toetsingskader wordt aangehaald gebaseerd op volgende
principes:
- wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen
belang;
- een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd
- de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in
acht genomen;
- wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
- bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening 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 bevoegdheid om het project ten aanzien van de ruimtelijke ordening te beoordelen, is
uitsluitend toegewezen aan het college van burgemeester en schepenen, voor wat betreft
de wegenis ligt de bevoegdheid bij de gemeenteraad. De gemeenteraad is met uitsluiting
van andere bestuursorganen of niveaus bevoegd, in aanvulling van het bovenvermelde
algemeen toetsingskader, om (op basis van de vaste rechtspraak):
- te oordelen over de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging en de verbreding of
opheffing van bestaande gemeentelijke wegen en moet het onvoorwaardelijk doen;
- in dat oordeel, in zoverre van toepassing, niet alleen een aangepaste infrastructuur
binnen het projectgebied zelf te betrekken, met nutsvoorzieningen zoals bv. wegen en
de eigenlijke uitrusting ervan met o.m. asverschuivingen, verkeersdrempels e.d. , voeten fietspaden, aanplantingen, elektriciteit, gas, waterleiding, telefoon, tv-distributie,
riolering en afwatering, maar eveneens een in die beoordeling aangepaste
verkeerssituatie in de omgeving betrekt met, zo noodzakelijk, bijkomende aangepaste
verkeersreglementen en gemeenschapsinfrastructuur;
- kwesties als groenbehoud, verkeersinfrastructuur, verkeersveiligheid, riool- en
afvalvoorzieningen, elektriciteitsnetwerken, maatschappelijke infrastructuur enz., in
zoverre relevant, in rekening te nemen met betrekking tot de zaak van de wegen;

Openbaar onderzoek
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 is de
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het
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openbaar onderzoek werd gehouden van 1 juni 2021 t.e.m. 30 juni 2021. Er werd 1 bezwaar
ingediend.
Adviezen
Een eerste adviesronde werd gelanceerd op 20 mei 2021. Projectversie V2 ligt voor ter
beoordeling. Er werd als volgt geadviseerd door de betrokken adviesinstanties.
 Het advies van Hulpverleningszone Rivierenland, afgeleverd op 14 juni 2021, is gedeeltelijk
gunstig, gedeeltelijk ongunstig (referentie P03002-004/01).
 Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen), afgeleverd op 31 mei 2021, is ongunstig
(referentie 20211509).
 Het Agentschap Onroerend Erfgoed bracht de stad op 21 mei 2021 op de hoogte dat zij
geen advies afleveren. (geen referentie)
 Het advies van Fluvius, afgeleverd op 12 augustus 2021, is gedeeltelijk gunstig,
gedeeltelijk ongunstig (referentie 47550127).
 Het advies van Pidpa, afgeleverd op 26 mei 2021, is gunstig onder voorwaarden (referentie
194369).
 Het advies van Telenet, afgeleverd op 15 juni 2021, is gunstig onder voorwaarden (geen
referentie).
 Het advies van Proximus, afgeleverd op 29 juni 2021, is gunstig onder voorwaarden (geen
referentie).
 Het advies van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afgeleverd op 4 juni 2021,
is gunstig (geen referentie).
 De Vlaamse Milieumaatschappij bracht de stad op 27 mei 2021 op de hoogte dat zij geen
advies afleveren. (geen referentie)
Een tweede adviesronde werd gelanceerd op 5 augustus 2021. Projectversie V3 ligt voor ter
beoordeling. De wijzigingen zijn van die aard dat Hulpverleningszone Rivierenland, Inter
(Toegankelijk Vlaanderen) en Fluvius opnieuw dienen te worden bevraagd. Er werd als volgt
geadviseerd door de betrokken adviesinstanties.
 Het advies van Hulpverleningszone Rivierenland, afgeleverd op 19 augustus 2021, is
gunstig onder voorwaarden (referentie P03002-006/01).
 Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen), afgeleverd op 12 augustus 2021, is
ongunstig (referentie 20211509).
 Fluvius bracht de stad op de hoogte op 30 augustus 2021 dat zij het advies zoals
afgeleverd op 12 augustus 2021 behouden (referentie 47550127). Gezien de verplaatsing
van de hoogspanningscabine naar het gelijkvloers is dit advies gunstig onder voorwaarden.
Op 20 augustus 2021 werd Inter (Toegankelijke Vlaanderen) een derde maal bevraagd.
Projectversie V4 ligt voor ter beoordeling. Er werd als volgt geadviseerd.
 Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen), afgeleverd op 24 augustus 2021, is
gunstig onder voorwaarden (referentie 20211509).
Argumentatie
Openbare wegenis
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van de bestaande
bibliotheeksite tot een woonproject met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel
en diensten, een (buurt)fietsenstalling en een ondergrondse parking. Daarbij wordt eveneens
nieuwe openbare wegenis aangelegd. Het ontwerp gaat uit van gedeeltelijke afbraak met
maximaal behoud van de bestaande waardevolle structuren en bestaat uit 4 gebouwen: de
‘Portierswoning’ (1), de ‘Oude Bibliotheek’ (2), het ‘Tuinwonen’ (3) en de ‘Ziekeliedenvleugel’
(4). Onder de Oude Bibliotheek wordt de bestaande kelder uitgebreid tot onder het Tuinwonen
en verbonden met de Ziekeliedenvleugel. Deze ondergrondse verdieping wordt ingericht als
parkeergarage (5). De bestaande pleinaanleg wordt afgebroken, 4 bomen worden gekapt. De
Oude Bibliotheek (2) wordt omringd door een publieke wegenis ‘Bibliotheektuin’ (6). De open
ruimte tussen het Tuinwonen (3) en de Ziekeliedenvleugel (4) wordt ingericht als een private
ommuurde kloostertuin ‘Kloosterhof’ (7).
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De Bibliotheektuin is de buitenaanleg rondom de Oude Bibliotheek. Een rooilijnenplan werd
toegevoegd aan de aanvraag. Het gedeelte links, ter plekke van het bestaande plein, wordt
overgedragen aan het openbare domein. Het gedeelte rechts, achter de Oude Bibliotheek (2),
tussen de Oude Bibliotheek (2) en het Tuinwonen (3) en boven de ondergrondse parking (5),
blijft private eigendom van de stad Mechelen maar krijgt een openbaar karakter. Deze twee
zones kunnen van elkaar worden gescheiden door twee poorten. Deze doorwaadbare ruimte
zal overdag opengesteld worden en ’s nachts worden afgesloten. De bestaande
erfdienstbaarheden worden behouden. De overige woningen in de Ziekeliedenstraat krijgen
eveneens de kans om een tuinpoortje te plaatsen. De Bibliotheektuin wordt aangelegd in
mozaïekkeien in halfsteens verband. Op het publieke domein worden de mozaïekkeien
opgevoegd met een mortelvoeg, terwijl op het private domein van de stad deze voorzien
worden van een grasvoeg. Op het openbaar domein worden 5 nieuwe bomen aangeplant, op
het privaat domein van de stad 1.
Een rooilijn- en innameplan werd toegevoegd aan de aanvraag. Deze maakt melding van 3
zones van inneming.
-

Zone 1, ter plaatse van het openbaar gedeelte van de Bibliotheektuin, wordt
overgedragen aan het openbare domein. Er wordt een nieuwe rooilijn vastgesteld. De
bestaande verharding en beplanting, waaronder 4 bomen, worden verwijderd en
ingericht als een publiek plein. De Bibliotheektuin wordt aangelegd in mozaïekkeien in
halfsteens verband, opgevoegd met een mortelvoeg. Ter plaatse van het pad naar de
tuinpoorten van de woningen in de Ziekeliedenstraat worden de mozaïekkeien voorzien
van een grasvoeg. Er worden 5 plantvakken voorzien waar 5 nieuwe bomen in worden
aangeplant. De bestaande carport en toegangen die vandaag toegankelijk zijn via een
erfdienstbaarheid worden rechtstreeks toegankelijk via het nieuwe openbaar domein en
blijven bereikbaar.

-

Zone 2, voor de voorgevel van de Oude Bibliotheek en het Tuinwonen, betreft een zone
die wordt overgedragen naar het openbaar domein waar vandaag de rooilijn niet
samenvalt met de gevellijn. Deze zone is vandaag echter wel reeds uitgerust als
voetpad. Het betreft hier dus eerder een rechtzetting. De bestaande rooilijn wordt
gewijzigd.

-

Zone 3 betreft een overdracht van het openbare naar het private domein, ter plaats van
de tuinmuur rond het Kloosterhof. De bestaande rooilijn wordt gewijzigd. Deze rooilijn
wordt verplaatst met het oog op het wegwerken van een ‘verloren hoek’ in het
openbaar domein en een betere aansluiting op de portierswoning, ten voordele van een
ruimer Kloosterhof.

Het aanvraagdossier toont de situering, afmetingen en inrichting van onverharde, groene en
verharde oppervlaktes. Het aanvraagdossier omvat ook een bestek en een opmeting voor de
uitwerking en materialisatie van het openbaar domein. Een rooilijn- en innameplan werd
toegevoegd aan het dossier.
Wat betreft de voorliggende aanvraag werd door de stedelijke dienst Beheer Openbaar Domein
volgend voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.
“Het ontwerp van het rioleringsplan dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in 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 nieuwe “gewestelijke
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater–besluit Vlaamse Regering 05 juli
2013”.
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Het rioleringsontwerp is opgemaakt met als principe van infiltreren van regenwater in
de ondergrond.
De ontwikkelaar dient de aanleg van het openbaar domein inclusief rioleringen te
verzorgen en dient hiervoor beroep te doen op een geregistreerd wegenis aannemer.
Een bestek voor uitvoering hiervan werd reeds bijgevoegd bij de vergunningsaanvraag,
hierbij volgende opmerkingen:
Wegen- en rioleringsdossier
Er is een uitgewerkt technisch wegen- en rioleringsdossier gevoegd bij de aanvraag.
Er wordt aan herbruik gedaan en geïnfiltreerd op privaat domein en ook nog
geïnfiltreerd door poreuse betonbuizen op openbaar domein. De RWA en DWA riolering
gaan voor een deel naar het gemengd rioleringsstelsel van de Moensstraat. Daarnaast
gaat er een deel van de woningen ter hoogte van de ziekenliedenstraat afwateren naar
de bestaande riool daar.
Voor de start van de werken moet er ook nog een coördinatievergadering komen met
de verschillende nutsmaatschappijen alsook een bestek en raming voor de riolering en
voor de wegenis ter goedkeuring worden voorgelegd aangepast aan de besprekingen
aan de Afdeling Openbaar Domein van de stad Mechelen. Daarnaast moet het plan van
de riolering nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de nieuwe rioolbeheerder Pidpa
voor de start van de werken.
Bij het uitschrijven van de aanbestedingsprocedure moet de stad op de hoogte
gehouden worden van de evolutie van het dossier. Een afgevaardigde van de stad zal
de uitvoering van de werken opvolgen.
Bestek
Bij de voorlopige oplevering wordt er een heel asbuilt dossier aan de afdeling openbaar
domein stad Mechelen overhandigd. Het opmetingsplan in het as built dossier moet
helemaal in GRB opgemeten zijn en goedgekeurd door het GRB.
Plannen
Er moet zeker rekening met gehouden worden dat bij de aanleg de natuurlijke
waterafvoer van deze percelen niet gestoord worden of mag er geen water afvloeien
van de nieuwe kavels naar omliggende percelen.
Zone voor inlijving openbaar domein.
De strook bestemd voor inlijving in het openbaar domein is aangeduid op een
afzonderlijk plan ; deze strook bestemd 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 1 m breedte achter de rooilijn (zowel ondergronds als bovengronds
maar niet onder gebouwen) wordt bezwaard met een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen van nutsleidingen
Het wijzigen van het bestek en ter goedkeuring overmaken van bovenstaande (plannen
+ berekening) 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 nutsmaatschappijen, aanbestedingsprocedure én uitvoering, en zal op
de hoogte gehouden worden van de stand van het dossier.
Borgstelling
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
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domein. Alsook een rechtstreekse betaling aan de nutsmaatschappijen van hun
geraamde kosten; de aanvrager ligt hiervan een bewijs voor. Voor het storten van deze
borg en betaling aan de nutsmaatschappijen mogen de werken aan het latere openbaar
domein niet starten.
Verkoop van de percelen.
Na het storten van de bankwaarborg en na het starten van de riolerings- en
wegenwerken mogen de percelen verkocht worden. De woningen mogen pas bewoond
worden na het voltooien van de riolerings- en wegenwerken (eventuele uitzondering
voor voetpaden die in de waarborgperiode en voor de definitieve oplevering worden
aangelegd).”
De stedelijke dienst Natuur- en Groenontwikkeling bracht onderstaand advies uit.
“Feiten en context:


Zie beschrijvende nota. Er worden 4 gekandelaarde bomen geveld. Er worden 12
bomen voorzien volgens de meetstaat waarvan 1 meerstammig.

Argumentatie:
 Het ontwerp werd aangepast conform de gemaakte opmerkingen uit het voortraject.
 Er worden 4 gekandelaarde bomen geveld. Er worden 12 bomen voorzien volgens
de meetstaat waarvan 1 meerstammig. Voor elke boom dienen er drie bomen in de
plaats te komen conform de bepalingen van het bestuursakkoord.
 Ter compensatie van de gekapte bomen is een heraanplanting met minimum 12
standplaatsgeschikte hoogstammige - of meerstammige bomen verplicht.
 Het begieten van de meerstammige boom (meetstaat post 121) dient mee te
worden opgenomen (aantal 12 ipv 11). De kluit van deze boom dient kwalitatief
verankerd te worden indien deze op de daktuin staat.
 Er dient bij de bomen een zwarte gietrand voorzien te worden.
Advies:
Voorwaardelijk gunstig advies:
 Ter compensatie van de 4 gekapte bomen is een heraanplanting verplicht met
minimum 12 standplaatsgeschikte hoogstammige - of meerstammige bomen.
 Het begieten van de meerstammige boom (meetstaat post 121) dient mee te
worden opgenomen (aantal 12 ipv 11). De kluit van deze boom dient kwalitatief
verankerd te worden indien deze op de daktuin staat.
 Er dient bij de bomen een zwarte gietrand voorzien te worden.
 Bij inplanting van nieuwe bomen dienen de wettelijke bepalingen betreffende
plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen nageleefd te worden conform
het veldwetboek (minimum 2 meter). Hierbij wordt rekening gehouden met de
uiteindelijke boomgrootte.
 De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de
structurele werken.
 De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het
welslagen van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg
uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik
van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming
tegen vraatschade door grazers, indien van toepassing.
 De nieuwe aanplanting dient gedurende de eerste jaren na aanplant beschermd te
worden tegen droogte door gietbeurten te voorzien.
 Eventuele uitval van de nieuwe aanplant dient stelselmatig vervangen te worden in
het daaropvolgende plantseizoen.
 Tenzij acuut gevaar dreigt, dienen bomen buiten het broedseizoen geveld te
worden. Het broedseizoen loopt van 1 maart tot 1 juli.
 “Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in
het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De
bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de
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rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het
uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men
overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van
beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.
Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of
rustplaatsen in het gedrang komen dient men contact op te nemen met het
Agentschap voor Natuur en Bos.”

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van
1 juni 2021 t.e.m. 30 juni 2021. Er werd 1 bezwaar ingediend. De gemeentelijke
omgevingsambtenaar heeft het bezwaarschrift behandeld en als volgt geëvalueerd:
De bezwaarindiener kaart aan dat de huidige elektriciteitsvoorziening niet in overeenstemming
is met de noden van de wijk en de 21e-eeuwse elektriciteitsvereisten. Er wordt gevraagd de
elektriciteitsvoorziening van de Onze-Lieve-Vrouwestraat te regulariseren.
 Vandaag wordt de elektriciteitsvoorziening geregeld vanuit de
hoogspanningscabine te Moensstraat 40 aan de overzijde van de straat. In het
bibliotheekgebouw zijn heden geen elektriciteitsvoorzieningen op wijkniveau
aanwezig. De aanvraag voorziet in het plaatsen van een nieuwe
hoogspanningscabine op het gelijkvloers van het gebouw Oude Bibliotheek. Dit
biedt de mogelijkheid aan de netbeheerder om een conforme installatie te
installeren. Het bezwaar is niet gegrond en wordt niet weerhouden.
Advies
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
omgevingsvergunning, enerzijds de aanpassing van de rooilijn ter plaatse van de Moensstraat
goed te keuren en vast te stellen met het oog op de aanpassing van de bestaande
gemeenteweg, anderzijds de zaak van de wegenis goed te keuren en de rooilijn vast te stellen
volgens het ingediende rooilijn- en innemingsplan.
Met het oog op de uiteindelijke uitvoering van de werken worden een aantal voorwaarden en
lasten gesteld die gerespecteerd moeten worden bij uitvoering van de wegeniswerken, zoals
hierboven besproken

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt naar aanleiding van de aanvraag:
 ingediend door Fluvius System Operator, vertegenwoordigd door de heer Daniel Selleslagh,
en CAAAP nv, vertegenwoordigd door de heer Joris Van Gestel,
 inzake de herontwikkeling van de bibliotheeksite tot een woonproject met 22
wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel, horeca en diensten, een
(buurt)fietsenstalling, een ondergrondse parking en de aanleg van openbare wegenis,
 op een terrein met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen,
 en met als kadastrale omschrijving: Afdeling 1, sectie D, perceelnummer 633F,
kennis van het feit dat, naar aanleiding van het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift werd
ingediend, welke deels betrekking heeft op de wegenis, en treedt, voor die aspecten die
betrekking hebben op de wegenis, de weerlegging zoals gegeven door de gemeentelijk
omgevingsambtenaar bij.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het voorafgaand gunstig advies (onder voorwaarden en
mits te voldoen aan opgelegde lasten) van het college van burgemeester en schepenen van 13
september 2021.
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Artikel 3
De gemeenteraad besluit de zaak van de wegenis goed te keuren en de rooilijn vast te stellen
volgens het ingediende rooilijn- en innemingsplan, in deze aanvraag voor een
omgevingsvergunning in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van
het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.
Artikel 4
De goedkeuring en vaststelling is afhankelijk van de strikte naleving van volgende
voorwaarden:
 Voorwaarden met betrekking tot de wegenis:
- Het ontwerp van het rioleringsplan dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in 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 nieuwe “gewestelijke
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater–besluit Vlaamse Regering 05 juli
2013”.
- De ontwikkelaar dient de aanleg van het openbaar domein inclusief rioleringen te
verzorgen en dient hiervoor beroep te doen op een geregistreerd wegenis aannemer.
- Voor de start van de werken moet er ook nog een coördinatievergadering komen met
de verschillende nutsmaatschappijen alsook een bestek en raming voor de riolering en
voor de wegenis ter goedkeuring worden voorgelegd aangepast aan de besprekingen
aan de Afdeling Openbaar Domein van de stad Mechelen. Daarnaast moet het plan van
de riolering nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de nieuwe rioolbeheerder
Pidpa voor de start van de werken.
- Bij het uitschrijven van de aanbestedingsprocedure moet de stad op de hoogte
gehouden worden van de evolutie van het dossier. Een afgevaardigde van de stad zal
de uitvoering van de werken opvolgen.
- Bij de voorlopige oplevering wordt er een heel asbuilt dossier aan de afdeling openbaar
domein stad Mechelen overhandigd. Het opmetingsplan in het as built dossier moet
helemaal in GRB opgemeten zijn en goedgekeurd door het GRB.
- Er moet zeker rekening mee gehouden worden dat bij de aanleg de natuurlijke
waterafvoer van deze percelen niet gestoord worden of mag er geen water afvloeien
van de nieuwe kavels naar omliggende percelen.
- De strook bestemd voor inlijving in het openbaar domein is aangeduid op een
afzonderlijk plan ; deze strook bestemd 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 1 m breedte achter de rooilijn (zowel ondergronds als bovengronds
maar niet onder gebouwen) wordt bezwaard met een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen van nutsleidingen.
- Het wijzigen van het bestek en ter goedkeuring overmaken van bovenstaande (plannen
+ berekening) 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 nutsmaatschappijen, aanbestedingsprocedure én uitvoering, en zal op
de hoogte gehouden worden van de stand van het dossier.
- Na het storten van de bankwaarborg en na het starten van de riolerings- en
wegenwerken mogen de woongelegenheden verkocht worden. De woningen mogen pas
bewoond worden na het voltooien van de riolerings- en wegenwerken (eventuele
uitzondering voor voetpaden die in de waarborgperiode en voor de definitieve
oplevering worden aangelegd).
 Voorwaarden met betrekking tot de groenaanleg:
- Ter compensatie van de 4 gekapte bomen is een heraanplanting verplicht met minimum
12 standplaatsgeschikte hoogstammige - of meerstammige bomen.
- Het begieten van de meerstammige boom (meetstaat post 121) dient mee te worden
opgenomen (aantal 12 ipv 11). De kluit van deze boom dient kwalitatief verankerd te
worden indien deze op de daktuin staat.
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Er dient bij de bomen een zwarte gietrand voorzien te worden.
Bij inplanting van nieuwe bomen dienen de wettelijke bepalingen betreffende
plantafstanden ten opzichte van aanpalende percelen nageleefd te worden conform het
Veldwetboek (minimum 2 meter). Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteindelijke
boomgrootte.
- De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de structurele
werken.
- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen
van de nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde
aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal
of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen vraatschade door
grazers, indien van toepassing.
- De nieuwe aanplanting dient gedurende de eerste jaren na aanplant beschermd te
worden tegen droogte door gietbeurten te voorzien.
- Eventuele uitval van de nieuwe aanplant dient stelselmatig vervangen te worden in het
daaropvolgende plantseizoen.
- Tenzij acuut gevaar dreigt, dienen bomen buiten het broedseizoen geveld te worden.
Het broedseizoen loopt van 1 maart tot 1 juli.
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het
Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming
heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de
vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de
periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van
de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten
beschadigd, weggenomen of vernield worden.
- Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan
vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in
het gedrang komen dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en
Bos.
Voorwaarden met betrekking tot minder hinder:
- Er dient rekening te worden gehouden met speruren voor het werfverkeer, dit zijn uren
waarbinnen het werfverkeer niet mag rijden.
- De stad heeft rioleringswerken gepland in de Onze-Lieve-Vrouwe-straat en de
Adegemstraat. Ook in die straten zijn er nog andere grote ontwikkelingsprojecten op til.
De Moensstraat zal hiervoor dienen als omleidingsweg, zeker in 2023. Bij het inplannen
van de werken dient men rekening te houden met het feit dat het afsluiten van de
straat geen evidentie is en wordt er best rekening gehouden dat dit zelfs een langere
periode niet mogelijk is. Werken in de binnenstad heeft impact op de buurt en op het
werkregime dat dient toegepast te worden. Hier dient van bij de start rekening mee
gehouden te worden.
Als een werk niet kan uitgevoerd worden omdat een openbare verlichtingspaal in de weg
staat, kan er toestemming gegeven worden om deze te laten verplaatsen. De
netwerkbeheerder verplaatst palen en armaturen van de openbare verlichting op kosten
van de aanvrager (bouwheer).
Als een werk niet kan uitgevoerd worden omdat een bushokje, stads- of verkeersbord in de
weg staat, kan er toestemming gegeven worden om deze te laten verplaatsen. Deze vraag
dient gesteld aan de beheerder van het straatmeubilair/ -armatuur en gebeurt op kosten
van de aanvrager (bouwheer).

Artikel 5
De goedkeuring en vaststelling is afhankelijk van de strikte naleving/uitvoering van volgende
lasten:
 De verwezenlijking van de wegenis, groene ruimten, ruimten voor openbaar nut en
nutsvoorzieningen gebeurt op kosten van de vergunninghouder.
 De aanvrager heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de
distributienetbeheerder Iverlek/ Fluvius voor elektriciteit en aardgas, inzake privéverkavelingen/sociale verkaveling/industriële verkaveling/appartementsgebouwen strikt na
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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.iverlek.be en www.fluvius.be.
De aanvrager 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 neemt na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zo snel mogelijk
(opnieuw) contact op met de nutsmaatschappijen die leidingen moeten voorzien in het
woonproject.
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. Alsook een rechtstreekse betaling
aan de nutsmaatschappijen van hun geraamde kosten; de aanvrager ligt hiervan een
bewijs voor. Voor het storten van deze borg en betaling aan de nutsmaatschappijen mogen
de werken aan het latere openbaar domein niet starten.
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.

24.

OPENBAAR DOMEIN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
openbare procedure (met prijs als enig gunningscriterium) aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-886 inzake de
opdracht 'Ontharding - IJzerenleen/Hoogstratenplein'.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 24 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Shanna Jacops)
en 14 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Karel Geys, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens,
Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis




De uit te voeren opdracht omvat het uitvoeren van voorbereidende werken infrastructuur,
leveren en plaatsen van onderfunderingen en funderingen, het aanleggen van
verhardingen, het aanleggen van lijnvormige elementen, het uitvoeren van allerhande
werken en constructies, de signalisatie en de groenaanleg en het onderhoud gedurende 3
jaar.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 24: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie





De ontwerpopdracht voor de opdracht “Ontharding - Ijzerenleen/Hoogstratenplein” werd
gegund aan D+A Consult NV, Kardinaal Mercierplein 2 te 2800 Mechelen in kader van het
lopend raamcontract “Aanstellen ontwerper voor diverse infrastructuurprojecten op het
grondgebied van de stad Mechelen tijdens de periode 2020-2024” - bestek 2020-OO-672.
In het kader van de opdracht “Ontharding - Ijzerenleen/Hoogstratenplein” werd een bestek
met nr. 2021-OO-OD-886 opgesteld door de ontwerper, D+A Consult NV, Kardinaal
Mercierplein 2 te 2800 Mechelen.
Het bestek wordt voorgelegd.
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Prijs als enig gunningscriterium.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 455.339,21 excl. btw of € 550.960,45
incl. 21% btw:
- ontharding Hoogstratenplein: raming 105.495,13 euro (incl. btw);
- belevingsstrook Ijzerenleen: 445.465,32 euro (incl. btw) waarvan € 388.235,92 voor
stad Mechelen en € 57.229,40 voor Pidpa (riolering).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

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.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Budgetopgave
Jaar
2021
2021

ARK

MJP

Toelichting opgave

22400
00
22400
00

MJP0024
76
MJP0025
35

Belevingsstrook
Ijzerenleen
Ontharding
Hoogstratenplein

Huidig
Transactiekr
ediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

2.048.790,60

2.028.266,88

388.235,92

362.754,21

329.232,97

105.495,13

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure met prijs als
enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-886
inzake de opdracht ‘Ontharding - Ijzerenleen/Hoogstratenplein’.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
25.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring beheersovereenkomst met Natuurpunt
Beheer vzw betreffende de stadsgronden aan het Mechels Broek, gelegen
tussen de zuidkant van de N15, het kruispunt met de Plattebeekstraat en de
grens met Bonheiden.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 35 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx,
Catherine François, Karel Geys, Kristof Calvo, 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, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Shanna
Jacops) en 3 onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Zohra Hadnan)

Motivering
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Voorgeschiedenis




08/01/1990: Overeenkomst van beheer wordt opgemaakt tussen de Stad Mechelen en vzw
De Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) betreffende percelen tussen de zuidelijke
ringweg N15 en gemeentegrens Bonheiden.
27/06/2013: Algemene vergadering van vzw BNVR beslist om de vereniging vrijwillig te
ontbinden. De goederen worden deels overgenomen door Natuurpunt Beheer vzw.
Collegebeslissing 6 september 2021 – agendapunt 41: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De gronden gelegen tussen de zuidkant van de N15, het kruispunt met de Plattebeekstraat en
de grens met Bonheiden (rood omlijnd op onderstaand situatieplan) werden sinds 1990 door
de Stad Mechelen in beheer gegeven.

De beheersovereenkomst verliep op 31 januari 2020. Er werd door de Stad geïnformeerd naar
eventuele interesse bij Natuurpunt om zelf de gronden aan te kopen. Natuurpunt ging hierop
niet in.
Derhalve zullen de gronden opnieuw in beheer worden gegeven aan Natuurpunt Beheer vzw.
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.

Financiële gevolgen
Geen, het beheer door Natuurpunt Beheer vzw is kosteloos.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst goed met Natuurpunt Beheer vzw,
betreffende de stadsgronden aan het Mechels Broek, gelegen tussen de zuidkant van de N15,
het kruispunt met de Plattebeekstraat en de grens met Bonheiden.
(bijlage 25)
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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 beheersovereenkomst te ondertekenen
namens de stad Mechelen.
26.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop voortuinstroken Mezenstraat 6 en 8
tegen Woonpunt 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







30.03.2020: schattingsverslag opgemaakt door landmeter Bruno Mertens
29.06.2020: omgevingsvergunning voor de heraanleg van het openbaar domein wijk
Otterbeek
3.05.2021: mail van Jurgen Mommerency (Woonpunt) met de bevestiging van aankoop
van Mezenstraat 6-8 door Woonpunt en vraag tot vergoeding voor overdracht van de
voortuinstroken
25.05.2021: college gaat principeel akkoord om de voortuinstroken van de Mezenstraat 6-8
aan te kopen tegen een totaal bedrag van € 30.000
18.08.2021: ontvangst ontwerpakte van notaris Huygens
13.08.2021 - punt 44: college keurt ontwerpakte van aankoop voortuinstroken Mezenstraat
tegen Woonpunt Mechelen goed:
- Van de voortuinstrook Mezenstraat 6 (gekadastreerd als 2de afdeling, sectie B, nummer
417F6P)
- Van de voortuinstrook Mezenstraat 8 (gekadastreerd als 2de afdeling, sectie B, nummer
417G6P).

Feiten en argumentatie
De Stad Mechelen investeert samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) en Woonpunt Mechelen in het openbaar domein in de wijk Otterbeek. Er wordt
nieuwe riolering aangelegd, eveneens worden een aantal nutsvoorzieningen vernieuwd. De
Karekietstraat en Mezenstraat worden aangelegd als centrale as voor auto- en busverkeer. Er
worden fietssuggestiestroken voorzien in de rijweg. Naast de rijweg komen parkeerplaatsen
voor langsparkeren en groenvakken en daarachter komt een voetpad.
De omgevingsvergunning voor de heraanleg van het openbaar domein werd goedgekeurd in de
gemeenteraad van 29 juni 2020.
Voor de heraanleg Mezenstraat dienen de voortuinstroken van de woningen Mezenstraat 6-8
nog verworven te worden. Op onderstaande plannetjes worden de voortuinzone verduidelijkt:
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Na overleg met de eigenaars van de woningen Mezenstraat 6-8 besloten deze om hun
woningen te verkopen aan Woonpunt Mechelen.
Met zijn mail van 3 mei 2021 stelt Woonpunt Mechelen voor om een financiële regeling te
treffen waarbij Woonpunt de woningen aankoopt en de voortuinstroken overdraagt aan de
Stad in de ruil voor een vergoeding van € 30.000.
Landmeter Bruno Mertens heeft de aankoopprijs voor deze stroken vastgelegd op:
 € 10.000 voor de woning Mezenstraat 8
 € 20.000 voor de woning Mezenstraat 6.
De sociale huisvestingsmaatschappij, Woonpunt, engageert zich om na aankoop van deze
woningen, een nieuwe woonblok met verschillende wooneenheden te bouwen.
Als tussenkomst in de aankoopprijs van de woningen, wenst Woonpunt aldus een vergoeding
te ontvangen voor de overdracht van de voortuinstroken. De vergoeding wordt verdeeld over
de 2 woningen:
 € 10.000 voor de woning Mezenstraat 8
 € 20.000 voor de woning Mezenstraat 6.
De voortuinstroken (hierboven op plan in oranje) zullen verworven worden door de Stad.
De aankoop van de voortuinstroken Mezenstraat 6-8 wordt in bijgevoegde ontwerpakte
verduidelijkt. Aan de Raad wordt gevraagd om deze goed te keuren.
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Juridische grond


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

Advies
 Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.
Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend.
Financiële gevolgen
Budgetopgave
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Toelichting opgave
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39 605,33
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Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aankoop goed tegen Woonpunt Mechelen:
 van de voortuinstrook Mezenstraat 6 (gekadastreerd als 2de afdeling, sectie B, nummer
417F6P);
 van de voortuinstrook Mezenstraat 8 (gekadastreerd als 2de afdeling, sectie B, nummer
417G6P).
Artikel 2
De gemeenteraad verleent volmacht aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen
directeur (of bij zijn afwezigheid hun aangestelde) om de authentieke akte te ondertekenen
namens de Stad Mechelen.
27.

VASTGOEDBELEID. Aankoop eigendom Bautersemstraat 80 te Mechelen met
het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Ragheno-site.

Het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen werd aan de raadsleden
bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 33 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Ingrid
Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens,
Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 5 onthoudingen
(Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens)
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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.
10 september 2021: ondertekening “overeenkomst van wederzijdse aankoop- en
verkoopbelofte” met betrekking tot het pand Bautersemstraat 80 te Mechelen.
Collegebeslissing 13 september 2021 – agendapunt 45: 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 eigenaar van het pand Bautersemstraat 80 (zie nr. 7
op figuur hierboven).
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Tussen de stad enerzijds en mevrouw Charlotte Velleman anderzijds werd hieromtrent op 10
september 2021 een “overeenkomst van wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte” opgemaakt.
De belangrijkste voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst zijn o.a.:
 Kandidaat-verkoper: mevrouw Charlotte Velleman, Bautersemstraat 80 te Mechelen.
 Kandidaat-koper: stad Mechelen.
 Mevrouw Velleman is eigenaar van volgend onroerend goed: een woning op en met grond
en aanhorigheden gelegen te Mechelen, Bautersemstraat 80, gekadastreerd Mechelen 3°
afdeling sectie D nummer 142/L/2/P0000, groot volgens kadaster 129 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 10 september 2021 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
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.
 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 verkoper.
 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, het risico en het genot 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: 309.150,- 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 goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Juridische grond


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

Advies


Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend.
Financiële gevolgen
Voor de aankoop van de woning en aanhorigheden Bautersemstraat 80 zijn voldoende
middelen voorzien op raming naar MJP002713 Ragheno: verwerving gebouwen/perceel.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aankoop goed tegen mevrouw Charlotte Velleman van haar
eigendom Bautersemstraat 80 te 2800 Mechelen met het oog op de realisatie van de
ontsluitingsstructuur Ragheno-site.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent volmacht aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen
directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de authentieke akte van aankoop te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
aan de agenda toegevoegd:

27-2. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt - Duurzaamheidscontrole verkoop gronden.
Het voorstel van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen tegen (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Shanna Jacops),
6 onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Dirk Tuypens) en 9 stemmen voor (Frank Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine
François, Karel Geys, Hamid Riffi, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt,
Zohra Hadnan)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door T. Verbeurgt, gemeenteraadslid, inzake duurzaamheidscontrole bij de verkoop van gronden
Artikel 2
De gemeenteraad verwerpt het voorstel.
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Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen K. Anciaux om de huidige
werkwijze bij verkoop van gronden toe te lichten en te bespreken in een raadscommissie
Financiën / Eigendommen met het oog op eventuele verfijning.
27-3. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt – Mogelijk opdoeken spoorlijn.
Het voorstel van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door T. Verbeurgt, gemeenteraadslid, inzake mogelijk opdoeken spoorlijn.
Artikel 2
Het voorstel wordt niet ter stemming gelegd.
27-4. TOEGEVOEGD PUNT. Z. Hadnan – Marktkramers.
Het voorstel van mevrouw Hadnan werd aan de raadsleden bezorgd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door Z. Hadnan, gemeenteraadslid,
inzake de marktkramers.
Artikel 2
Het voorstel wordt niet ter stemming gelegd.
27-5. TOEGEVOEGD PUNT. T. Verbeurgt - H. Riffi – Historische kerken.
Het voorstel van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 23 stemmen tegen (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Shanna Jacops)
10 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan Verbergt, Katleen
Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den
Bosch) en 5 stemmen voor (Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan)

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel ingediend door T. Verbeurgt en H. Riffi,
gemeenteraadsleden, inzake historische kerken.
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Artikel 2
De gemeenteraad verwerpt het voorstel.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen K. Anciaux om een extra
oproep te lanceren voor vrijwilligers voor de vzw Torens aan de Dijle (de raadsleden T.
Verbeurgt en H. Riffi geven zich op als gratis vrijwilliger) (opdracht aan Directie Vrije Tijd –
dienst Musea & Erfgoed).
-----De vergadering wordt om 22.05 uur geschorst voor de behandeling van de agenda van de raad
voor maatschappelijk welzijn daarna de vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn).
De vergadering wordt hervat om 22.06 uur, voor de verdere behandeling van de
gemeenteraad.
------

Vragen
Vraag 1. M. Hendrickx – Stijgende energieprijzen-impact steunaanvragen.
De vraag van de heer Hendrickx werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 1 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 1)
Vraag 2. F. Creyelman – Buurtonderzoek Oude Antwerpsebaan.
De vraag van de heer Creyelman werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 2 in bijlage)
De vraag wordt schriftelijk beantwoord, met instemming van de vraagsteller.
(schriftelijk antwoord in bijlage bij vraag 2)
Vraag 3. F. Creyelman – Kostprijs autovrije zondag.
De vraag van de heer Creyelman 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. D. Tuypens – Perspectieven Artenova.
De vraag van de heer Tuypens werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 4 in bijlage)
Vraag 5. T. Verbeurgt – Dakloosheid naar structureel beleid.
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De vraag van de heer Verbeurgt werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 5 in bijlage)
SOCIALE ZAKEN. Toelichting structureel beleid inzake dakloosheid in
raadscommissie Sociale Zaken.

Motivering
Voorgeschiedenis


Gemeenteraad 27 september 2021 – Vraag 5: De gemeenteraad neemt kennis van de
vraag ingediend door T. Verbeurgt inzake dakloosheid naar structureel beleid.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het engagement van schepen G. De Francesco om het
structureel beleid inzake dakloosheid te bespreken in een commissie Sociale Zaken.
Vraag 6. T. Van den Brande – Slimme technologie en nudging nachtstilte.
De vraag van mevrouw Van den Brande werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 6 in bijlage)
Vraag 7. H. Riffi – Verkeerssignalisatie.
De vraag van de heer Riffi werd aan de raadsleden bezorgd :
(vraag 7 in bijlage)

De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur.
Notulen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
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