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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
Tijdelijke afwezigheid van de burgemeester.
De gemeenteraad neemt er kennis van dat de burgemeester tijdelijk afwezig was vanaf 5 augustus
2021 tot en met 12 augustus 2021. Conform het besluit van de burgemeester van 25 januari 2019
werd hij tijdens zijn tijdelijke afwezigheid vervangen door schepen Frank De Vis.
Brief van ABB betreffende de jaarrekening 2020.
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de
jaarrekening 2020.
Verslag van het dagelijks bestuur van de sportraad d.d. 24 juni 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de sportraad d.d. 24
juni 2021.
Verslag van de raad van bestuur van Wijk-Werken Leie en Schelde d.d. 9 juni 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Wijk-Werken Leie en
Schelde d.d. 9 juni 2021.
Verslagen van het beheerscomité van ILV COVID Scheldekracht.
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van het beheerscomité van ILV COVID
Scheldekracht d.d. 7 en 21 juni 2021, 12 juli 2021 en 2 augustus 2021.
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 juni 2021
goed.
Goedkeuring ondertekening Vlaams Energie- en Klimaatpact.
De gemeenteraad gaat akkoord met het ondertekenen van het Vlaams Energie- en Klimaatpact en
engageert zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van dit pact
na te streven.

Renovatiewerken aan de bejaardenwoningen en clubhuis Schauwegemstraat 17, 19 en 19 a-j goedkeuring van de opdrachtdocumenten (bestek, plannen) voor de plaatsing van de opdracht
van aanneming van werken - goedkeuring gunningswijze.
De gemeenteraad keurt de opdrachtdocumenten goed voor de opdracht van aanneming van
werken "dakrenovatie en gevelisolatie van de bejaardenwoningen en clubhuis in de
Schauwegemstraat 17, 19 en 19 a-j". Deze opdracht zal worden gegund bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Aankoop van 2 CNG-voertuigen voor de technische uitvoeringsdienst via lastgevingsovereenkomst
aan Imewo - goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat in op het aanbod van IMEWO om via Fluvius System Operator cvba
lastgevingsovereenkomsten af te sluiten met het oog op de aankoop van 2 CNG-voertuigen voor
de technische uitvoeringsdienst.
Strooi- en sneeuwruimingsdiensten op de gemeentewegen grondgebied Melle - goedkeuring
bestek, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor de opdracht "gladheidsbestrijding op
de gemeentewegen: zoutstrooien en sneeuwruimen op afroep - meerjarig contract". Deze
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Levering van strooizout meerjarige opdracht - goedkeuring behoefteomschrijving, raming en
gunningswijze (via instap in de raamovereenkomst van CREAT).
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om voor de levering van strooizout voor de komende 3
winterperiodes gebruik te maken van de raamovereenkomst "stockeren en leveren van strooizout
en pekel" die TMVW na marktconsultatie bij wijze van openbare procedure heeft geplaatst en
gegund aan Zoutman nv.
Uitvoeren van keuringen voor rekening van de gemeente - goedkeuring lastvoorwaarden, raming
en gunningswijze via instap in de raamovereenkomst van CREAT.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om voor de uitvoering van de noodzakelijke
keuringsformaliteiten gebruik te maken van de raamovereenkomst die TMVW na marktconsultatie
bij wijze van openbare procedure heeft geplaatst en gegund aan BTV.
Leveren,
plaatsen
en
onderhouden
van
brandbestrijdingsinfrastructuur
en
brandbestrijdingsmiddelen en voor de organisatie van blusopleidingen voor rekening van de
gemeente - goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om voor het leveren, plaatsen en onderhouden van
brandbestrijdingsinfrastructur en -middelen en voor de organisatie van blusopleidingen gebruik te
maken van de raamovereenkomst die TMVW na marktconsultatie bij wijze van openbare
procedure heeft geplaatst en gegund aan Somatie FIE.
Verlenging voorwaarden voor het plaatsen van een verkoopstand op de parking aan het
Gemeenteplein tijdens de Melse Feesten.
De gemeenteraad beslist om de duurtijd van de toewijzing van de verkoopstand op de parking van
de Melse Feesten voor de tweede keer met een jaar te verlengen. De huidige standhouder krijgt
hierdoor het recht om de vergunning voor de standplaats ook in 2022 te benutten.

Cafetaria sporthal Pontstraat - verlenging van het huidig huurcontract met VC Artvelde vzw voor
een periode van 3 maanden.
De gemeenteraad beslist om het huidig huurcontract met VC Artevelde vzw voor de cafetaria van
de sporthal Pontstraat aan dezelfde voorwaarden te verlengen met 3 maanden, meer bepaald tot
en met 31 december 2021.
Burensportdienst Schelde-Durme - goedkeuring van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020
- kennisname van het jaarprogramma 2021 en het budget 2021.
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme goed en neemt tevens kennis van het jaarprogramma 2021 en
het budget 2021.
Opstarten overheidsopdracht tot aanstellen van een sociaal secretariaat - full-service diensten voor
het gemeente- en OCMW-personeel en implementatie van HR-software - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningwijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor de opdracht "full-service diensten
voor het gemeente- en OCMW-personeel en implementatie van HR-software". Deze opdracht
wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Gemeentelijke retributie ter inning van schoolontvangsten van allerlei aard - goedkeuring van de
gecoördineerde versie.
De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van de gemeentelijke retributie ter inning van
schoolontvangsten van allerlei aard goed.
Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli 2021
houdende financiële gift in kader van solidariteitsactie Rode Kruis Vlaanderen "helpen helpt".
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20
juli 2021 houdende betaling van een bedrag van 11.781 euro op het rekeningnummer van Rode
Kruis Vlaanderen als financiële gift in het kader van de solidariteitsactie "helpen helpt".
Budget 2022 kerkfabriek Sint-Martinus - kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus.
Opvolgingsrapportering gemeente en OCMW Melle - boekjaar 2021 - kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2021 van gemeente en OCMW
Melle.
Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 14
september 2021.
Lena De Smaele

Dirk De Maeseneer

algemeen directeur

burgemeester

