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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
Vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad ingevolge tijdelijke afwezigheid - aktename.
De gemeenteraad neemt er akte van dat Dirk De Maeseneer het voorzitterschap zal waarnemen
tijdens de zitting van de gemeenteraad van 20 december 2021 ingevolge tijdelijke afwezigheid van
de voorzitter van de gemeenteraad, Freddy Van de Putte.
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 20 december 2021 houdende COVID-19pandemie - virtuele gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 en
volgende vergaderingen zolang de federale corona-maatregelen gelden.
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 20 december 2021 houdende
COVID-19-pandemie - virtuele gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 20
december 2021 en volgende vergaderingen zolang de federale corona-maatregelen gelden.
Verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke sportraad d.d. 16 november 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
sportraad d.d. 16 november 2021.
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 november
2021 goed.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - vaststelling.
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – deel gemeente
opgemaakt volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) vast.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW goed.
Toekenning subsidies 2022 - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies voor het jaar 2022 goed.
Investeringsaankopen aanpassing meerjarenplan 2020-2025.
De gemeenteraad keurt de investeringsaankopen naar aanleiding van de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 goed.

Memorandum Eetbaar Melle.
De gemeenteraad keurt het Memorandum met Eetbaar Melle goed.
Definitieve vaststelling opheffen deel buurtweg Autostradeweg.
De gemeenteraad gaat over tot definitieve vaststelling van het opheffen van een deel van de
buurtweg Autostradeweg.
Aankoop zitmaaier met klepelmaaier en aankoop van een zero turn zitmaaier - goedkeuring
bestek, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Aankoop zitmaaier met
klepelmaaier en aankoop van een zero turn zitmaaier” goed.
Levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en levering met aankoop van bedrijfskledij instap in de afgesloten raamovereenkomsten door Farys/Creat/TMVW - goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om gebruik te maken van de afgesloten
raamovereenkomsten voor de levering van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen,
waartoe de gemeente toegang heeft ingevolge haar toetreding tot de divisie aanvullende
diensten.
Storten afvalfracties 2022-2023 - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Storten afvalfracties in de loop
van 2022-2023” goed.
UiTPAS voor Melse partners: verlenging tijdelijke wijziging solidaire kostendeling.
De gemeenteraad keurt goed dat voor alle participaties aan kansentarief bij Melse UiTPASpartners
in de loop van 1 januari tot 30 juni 2022 het lokaal bestuur 80% van de kosten draagt.
Aanpassing retributiereglement vrije tijd najaar 2021 - voorjaar 2022 ingevolge covid-19.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de retributiereglementen najaar 2021 - voorjaar 2022
ingevolge COVID-19 goed.
Aanvaarding handgiften 2021.
De gemeenteraad aanvaardt de handgiften 2021.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 21 december
2021.
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