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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
Aktename van de verhindering van de voorzitter van de gemeenteraad wegens medische redenen.
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering wegens medische redenen van Freddy Van de
Putte als voorzitter vanaf 1 februari 2022 tot en met 30 juni 2022.
Tijdelijke aanstelling en beëdiging van een opvolgend gemeenteraadslid.
De gemeenteraad gaat over tot de tijdelijke aanstelling en beëdiging van Koen Vande Weghe als
gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering wegens medische redenen van Freddy Van de
Putte.
Verslagen gemeentelijke cultuurraad d.d. 14 september 2021 en 9 december 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de gemeentelijke cultuurraad d.d. 14
september 2021 en 9 december 2021.
Verslag dagelijks bestuur sportraad d.d. 20 januari 2022.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
sportraad d.d. 20 januari 2022.
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 17 januari 2022
goed.
ILV COVID Scheldekracht - verlenging van de overeenkomst met statutaire draagkracht met één
jaar.
De gemeenteraad verlengt de goedgekeurde overeenkomst met statutaire draagkracht van de
interlokale vereniging (ILV) COVID Scheldekracht met één jaar, meer bepaald tot 28 februari 2023.
Opstart van de verkennende fase voor een potentiële gemeentefusie - principiële goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de opstart van de verkennende fase voor een potentiële gemeentefusie
goed en mandateert de burgemeester om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.
Definitieve vaststelling opheffen deel buurtweg Vijverwegel.
De gemeenteraad gaat over tot de definitieve vaststelling van het opheffen van een deel van de
buurtweg in de Vijverwegel.

Grondverwerving hoek Vossenstraat-Gontrode Heirweg - goedkeuring ontwerpakte.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor de verwerving van een perceel grond gelegen
aan de Vossenstraat nr. 138, op de hoek met de Gontrode Heirweg, via een onderhandse aankoop.
Verlenen van een opstalrecht aan IMEWO voor het oprichten van een elektriciteitscabine aan de
Gontrode Heirweg - machtiging aan de Afdeling Vastgoedtransacties Gent om namens de
gemeente de akte op te stellen en te verlijden.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om een perceel grond, gelegen nabij de Gontrode Heirweg
aan buurtweg 9, met een oppervlakte van ca. 25,62 m² als deel van het openbaar domein, voor de
termijn van 50 jaar kosteloos in opstal te geven aan IMEWO voor de oprichting van een
distributiecabine.
Hemelwaterplan - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het hemelwaterplan goed.
Wezenstraat: ondergronds brengen van bovengrondse netten - goedkeuring raming en
gunningswijze.
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, het plan en de raming goed om in de Wezenstraat
het bestaand bovengronds net ondergronds te brengen en openbare verlichting te plaatsen.
Aanvaarding handgift 'fontein'.
De gemeenteraad aanvaardt de handgift 'fontein'.
Principiële goedkeuring toelage Erfgoed Viersprong.
De gemeenteraad gaat akkoord met de toelage 2022 voor Erfgoed Viersprong.
Raamovereenkomst fietsleasing voor het gemeentepersoneel via Veneco - goedkeuren bestek,
lastvoorwaarden gunningswijze en selectieleidraad.
De gemeenteraad gaat akkoord met de instap in het fietsleaseproject via Veneco die hierbij
fungeert als aankoopcentrale.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 22 februari
2022.
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