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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 17 januari 2022 ingevolge tijdelijke afwezigheid van de
voorzitter van de gemeenteraad, Freddy Van de Putte.
Verslag van het dagelijks bestuur van de sportraad d.d. 8 december 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
sportraad d.d. 8 december 2021.
Verslag van het beheerscomité van ILV COVID Scheldekracht d.d. 9 november 2021, 22 november
2021 en 6 december 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van het beheerscomité van ILV COVID
Scheldekracht d.d. 9 november 2021, 22 november 2021 en 6 december 2021.
Goedkeuring notulen vorige zitting
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 december
2021 goed.
Verzoekschrift.
De gemeenteraad bespreekt het verzoekschrift.
Voorlopige vaststelling opheffen deel gemeenteweg Eikerwegel.
De gemeenteraad gaat over tot voorlopige aanvaarding voor het opheffen, wijzigen en verplaatsen
van een deel van de gemeenteweg Eikerwegel.
Definitieve vaststelling opheffen deel gemeenteweg Eikerwegel.
De gemeenteraad gaat over tot definitieve vaststelling van het opheffen, wijzigen en verplaatsen
van een deel van de gemeenteweg Eikerwegel.
Aanstellen ondersteuning door Studaro op vlak van ICT.
De gemeenteraad keurt de offerte van Studaro voor het aanstellen van ondersteuning op het vlak
van ICT goed.

Cafetaria sporthal Pontstraat - verlenging van het huidig huurcontract met VC Artevelde vzw.
De gemeenteraad beslist om het huidig huurcontract met VC Artevelde vzw voor de cafetaria van
de sporthal Pontstraat aan dezelfde voorwaarden te verlengen tot wanneer de werken in de
nieuwe locatie van het museum, archief en documentatiecentrum gefinaliseerd zijn.
Brandstoffen wagenpark gemeente
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De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Brandstoffen wagenpark
gemeente en OCMW 2022-2023-2024-2025" goed.
Investeringsaankopen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing gemeenteraadsbesluit
van 20 december 2021 (gecoördineerde versie).
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de investeringsaankopen naar aanleiding van de
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 18 januari
2022.
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