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In toepassing van de artikelen 285 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur maakt de
burgemeester een lijst bekend met de besluiten van de gemeenteraad via de webtoepassing van
de gemeente, dit binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn.
De besluitenlijst bevat een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die geregeld zijn in de
besluiten.

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 17 mei 2021
goed.
Voorstel tot het opnemen en live streamen van de fysieke gemeenteraad.
De gemeenteraad verwerpt het voorstel van de fractie Open VLD tot het opnemen en live
streamen van de fysieke gemeenteraad.
Toetreding tot de handhavingscel van intercommunale Veneco.
De gemeenteraad beslist vanaf 1 september 2021 in te stappen in de handhavingsdienst van
Veneco
Wegmarkering op gemeentewegen dienstjaar 2021 - goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Wegmarkering op
gemeentewegen dienstjaar 2021” goed.
Fase 1 van de verbeteringswerken aan de fietsas van de Gontrode Heirweg tot en met ‘het

Dorpsplein, via Vossenstraat/Gemeenteplein tot aan de Scheldebrug, inclusief een gedeelte van de
Kruisstraat met de inrichting van een regionaal mobipunt Hoppin.

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om bij de realisatie van fase 1 van de verbeteringswerken
aan de fietsas van de Gontrode Heirweg tot en met het Dorpsplein, in het gedeelte van de
Kruisstraat, een regionaal Hoppinpunt te installeren.
Goedkeuring retributie Festival van Vlaanderen 2021.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het concert van Air For Six in het kader van

het Festival van Vlaanderen 2021 goed.

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2021
houdenderetributie concert Arte Amanti - uitgesteld concert.
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8
juni 2021 houdende retributie Arte Amanti — uitgesteld concert.
Aanpassing retributie voor werkende leden Ovenveld naar aanleiding van de coronacrisis.
De gemeenteraad beslist om het bedrag voor de retributie voor gebruik infrastructuur Ovenveld in
het dienstjaar 2021 te verminderen van 150 euro naar 50 euro.
Eenmalig gratis gebruik mobiel podium naar aanleiding van de coronacrisis.
De gemeenteraad keurt goed om in de loop van 2021-2022 elke vereniging aangesloten bij een
Melse adviesraad, school op Mels grondgebied, Melse feest- en wijkcomité en fractie
vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Melle éénmalig het mobiel podium gratis te laten
gebruiken. Onder éénmalig gebruik wordt een periode verstaan tussen brengen en ophalen met
een maximale duur van vijf dagen zoals voorzien is in het reglement.
Opheffing van het huidig dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek zoals laatst
aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2005 - goedkeuring van het nieuw
dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
De gemeenteraad heft het huidig dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek,
zoals laatst aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2005, op met ingang van 1
september 2021, en keurt het nieuw dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek
goed.
Nieuw retributiereglement voor dienstenverstrekt door de openbare bibliotheek - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het nieuw retributiereglement voor diensten verstrekt door de openbare
bibliotheek goed.
Globaal retributiereglement activiteitenaanbod georganiseerd door het departement Vrije Tijd,
Clusters Jeugd en Cultuur.
De gemeenteraad gaat akkoord om met ingang van 1 september 2021 een globale retributie te
vestigen op het activiteitenaanbod georganiseerd door het departement vrije tijd, clusters Jeugd
en cultuur. Het globale pakket bestaat uit activiteiten voor kinderen en jongeren, onder meer
Grabbelpas activiteiten, de Kunstendag voor Kinderen en de Kunst- en Creakampen (nietlimitatief), en activiteiten voor volwassenen, onder meer concerten, lezingen en uitstappen (nietlimitatief).

Beheersovereenkomst met Rode Kruis, Afdelingen Gentbrugge en Melle, voor gebruik van 't
Lijsternest - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst met Rode Kruis, Afdeling Gentbrugge en Jeugd
Rode Kruis, afdeling Melle voor het gebruik van ‘t Lijsternest goed.

Aanduiden van het park in ‘t Lijsternest als bijkomende locatie voor huwelijken.
De gemeenteraad beslist om, naast het gemeentehuis, het grasplein in ‘t Lijsternest aan te duiden
als bijkomende locatie om huwelijken te voltrekken.
Gemeentelijke basisschool - vaststelling personeelsformatie en lestijdenpakket schooljaar 2021-2022.
De gemeenteraad stelt de personeelsformatie en het lestijdenpakket voor het schooljaar 20212022 vast.
Gemeentelijke basisschool - goedkeuring aanpassing schoolreglement en infobrochure voor de
ouders.
De gemeenteraad keurt het aangepast schoolreglement en infobrochure voor de ouders goed.
Gemeentelijke basisschool - goedkeuring professionaliseringplan schooljaar 2021-2022.
De gemeenteraad keurt het professionaliseringsplan voor schooljaar 2021-2022 goed.
Organisatiebeheersing gemeente en OCMW Melle - rapportering.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarlijkse rapportering over de organisatiebeheersing door
de algemeen directeur.
Hulpverleningszone Centrum: gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2021
- goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de gewijzigde dotatie goed voor het dienstjaar 2021 van 451.378,84 euro
voor exploitatie- en 48.378,72 euro voorinvesteringsuitgaven, en de bijdrage voor de pensioenen
van 1.794,91 euro. De ristorno bedraagt 35.755,43 euro.

Gecoördineerde versie gemeentebelasting op het openbaar domein 2021-2025.
De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van de gemeentebelasting op het openbaar
domein 2021-2025 goed.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 23 juni 2021.
Lena De Smaele

Dirk De Maesene

algemeen directeur

burgemeester

