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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
Brief van het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken betreffende het
verkeersveiligheidsplan 'Actieve weggebruikers centraal'.
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het kabinet van de Vlaamse minister van
Mobiliteit en Openbare Werken betreffende het verkeersveiligheidsplan 'Actieve weggebruikers
centraal'.
Verslag van het dagelijks bestuur van de sportraad d.d. 7 september 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
sportraad d.d. 7 september 2021.
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 13 september
2021 goed.
Lokale reflex: geef lokale ondernemers kans op aanbestedingen.
De gemeenteraad verwerpt het voorstel van de fractie Open VLD om een actieplan op te stellen
om meer lokale ondernemers de kans te geven in te tekenen op aanbestedingen.
Audit debiteurenbeheer gemeente - goedkeuring.
De gemeenteraad verwerpt het voorstel van de fractie Vooruit en onafhankelijk raadslid Swennen
om een onafhankelijke audit te laten uitvoeren over het debiteurenbeheer van zowel de gemeente
als het OCMW.
Voorlopige vaststelling opheffen deel buurtweg - Autostradeweg.
De gemeenteraad gaat over tot voorlopige aanvaarding voor het opheffen van het
voetwegsegment van de voetwegel nr. 48 in de Autostradeweg.
Voorlopige vaststelling opheffen deel buurtweg - Vijverwegel.
De gemeenteraad gaat over tot voorlopige aanvaarding voor het opheffen van het
voetwegsegment 'deel van de buurtweg nr. 53' langs de Vijverwegel.

Voorstel Werkingsgebied Woonmaatschappij.
De gemeenteraad keurt het voorstel van werkingsgebied voor de op te richten woonmaatschappij
goed.
Ouderenadviesraad - goedkeuring afsprakennota, huishoudelijk reglement en statuten.
De gemeenteraad keurt de afsprakennota, de statuten en het huishoudelijk reglement van de
ouderenadviesraad goed.
Wijk-Werken Leie en Schelde - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke Werkervaring.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de socio-professionele
inschakeling van OCMW-cliënten binnen het samenwerkingsverband Leie en Schelde goed.
Opstalrecht voor de ontwikkeling van 3 padelterreinen op het sport- en recreatiepark Kouterslag.
De gemeenteraad keurt de toewijzingsleidraad en het ontwerp van opstalakte voor de
ontwikkeling van 3 padelterreinen op het sport- en recreatiepark Kouterslag goed.
Hulpverleningszone Centrum: exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2022 goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2022 voor de
Hulpverleningszone Centrum goed.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 20 oktober
2021.
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