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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
Verslag van het dagelijks bestuur van de sportraad d.d. 7 oktober 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de sportraad d.d. 7
oktober 2021.
Verslag van de algemene vergadering van de ouderenadviesraad d.d. 14 juli 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de
ouderenadviesraad d.d. 14 juli 2021.
Verslag van het beheerscomité van ILV COVID Scheldekracht d.d. 27 september 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het beheerscomité van ILV COVID
Scheldekracht d.d. 27 september 2021.
Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 24 september 2021 betreffende rekening 2020 van
de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 24
september 2021 betreffende rekening 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de
Rozenkrans.
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 17 november 2021 houdende COVID-19pandemie - virtuele gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22 november 2021.
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 17 november 2021 houdende
COVID-19-pandemie - virtuele gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22
november 2021.
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 18 oktober 2021
goed.
Visie op sociaal wonen - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de visie op sociaal wonen goed.

Goedkeuren toetreding tot het Europese burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.
De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het vernieuwde burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie en onderschrijft de bijhorende doelstellingen om 40 % minder CO2 uit te stoten
op Mels grondgebied tegen 2030, alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen.
Wegeniswerken herstel Heidestraat na stormschade - goedkeuring meerwerken - vorderingsstaat
2.
De gemeenteraad keurt de eindstaat van Wegenwerken De Moor nv voor de opdracht 'Herstelling
wegenis Heidestraat ten gevolge van stormschade' goed.
Statuten ouderenadviesraad - aanpassing.
De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten van de ouderenadviesraad goed.
Vernieuwde beheersovereenkomst Ovenveld: goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de vernieuwde beheersovereenkomst met vzw Ovenveld goed.
Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle - goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering d.d. 8 december 2021.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering d.d. 8 december 2021 van de
EVA-vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle goed.
Budget 2022 vzw Sp² - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het budget 2022 van de vzw Sp² goed.
IMEWO - goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16
december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IMEWO d.d.
16 december 2021 goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
TMVS - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 14
december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS d.d. 14
december 2021 goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
TMVW - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 17
december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d.
17 december 2021 goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
VERKO - goedkeuring van de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 6 december
2021 - vaststelling van het mandaat van de lasthebbers.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van VERKO d.d. 6
december 2021 goed en stelt het mandaat van de lasthebbers vast.
Veneco - goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 9
december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco d.d.
9 december 2021 goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.

Inrichting speelplaats in het kader van MOS - goedkeuring principe.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de opdracht 'Inrichting speelplaats in het kader
van MOS'.
Overeenkomst gegevensuitwisseling Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst 21/075 met de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
Goedkeuring gemeentelijke bijdrage 2022 aan de politiezone regio Rhode en Schelde.
De gemeenteraad beslist om voor het jaar 2022 aan de politiezone Regio Rhode & Schelde een
werkingstoelage van 1.480.964,14 euro toe te kennen.
Kerkfabriek Sint-Martinus - kennisname budgetwijziging 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus.

BESLOTEN ZITTING
Gemeentelijke administratieve sancties - aanstellen medewerker Verko tot vaststellen van GASovertredingen met betrekking tot sluikstorten.
De gemeenteraad wijst een personeelslid van de intercommunale VERKO aan als vaststeller van
sluikstorten op gemeentelijk grondgebied.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 23 november
2021.
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