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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
Verkiezing van de tijdelijke voorzitter van de gemeenteraad voor de duur van de verhindering.
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van een
tijdelijke kandidaat-voorzitter. De voorgedragen tijdelijke kandidaat-voorzitter, Anne Dalemans,
wordt verkozen verklaard als tijdelijke voorzitter van de gemeenteraad voor de duur van de
verhindering met ingang van 21 maart 2022.
Vervanging van de tijdelijke voorzitter van de gemeenteraad ingevolge tijdelijke afwezigheid
wegens ziekte - aktename.
De gemeenteraad neemt er akte van dat Dirk De Maeseneer het voorzitterschap zal waarnemen
tijdens de zitting van de gemeenteraad van 21 maart 2022 ingevolge tijdelijke afwezigheid wegens
ziekte van de tijdelijke voorzitter van de gemeenteraad, Anne Dalemans.
Verslag dagelijks bestuur sportraad d.d. 17 februari 2022.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
sportraad d.d. 17 februari 2022.
Klachtenbehandeling - jaarrapport 2021.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport 2021 betreffende de klachtenbehandeling.
Visienota Regionaal Mobiliteitsplan.
De gemeenteraad neemt kennis van de visienota Regionaal Mobiliteitsplan.
Technische bemerkingen van ABB betreffende aanpassing MJP 2020-2025.
De gemeenteraad neemt kennis van de technische bemerkingen van het Agentschap Binnenlands
Bestuur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
Antwoord op verzoekschrift.
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord op het verzoekschrift.
Goedkeuring notulen vorige zitting
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 februari 2022
goed.

Wegmarkering op gemeentewegen
gunningswijze en bestek.

-

dienstjaar

2022

-

goedkeuring

lastvoorwaarden,

De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht "Wegmarkering op
gemeentewegen - dienstjaar 2022" goed.
Verbeteringswerken aan het Sport- en Recreatiepark Kouterslag, waaronder het uitvoeren van
inrichtingswerken zoals de aanleg van de parking, het saneren van de Kouterslag en het aanleggen
van een trage weg - goedkeuring bestek, plannen, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Verbeteringswerken aan het
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, waaronder het uitvoeren van inrichtingswerken zoals de
aanleg van de parking, het saneren van de Kouterslag en het aanleggen van een trage weg” goed.
Aankoop van wandbekleding voor turnzaal van de parkschool - vaststellen behoefteomschrijving,
raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de levering en plaatsing van de wandbekleding voor de
turnzaal van de Parkschool zal worden gegund via aanvaarde factuur en keurt de offerte van
EUROGYM bvba goed.
Goedkeuren aanpassen samenwerkingsovereenkomst Rodeland.
De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Rodeland goed.
Buitengewone toelagen 2022.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de aanvraag van de jeugdverenigingen om een
buitengewone toelage toe te kennen voor het jaar 2022.
Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle - goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering d.d. 20 april 2022.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering d.d. 20 april 2022 van
Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle goed.
Investeringssubsidie BBC Go Eagles - nieuwe sportvloer.
De gemeenteraad kent in 2022 een éénmalige investeringssubsidie toe aan BBC Go Eagles vzw
voor het bedrag van 45.000 euro, voor het aanleggen van een nieuwe sportvloer in de sportzaal
van BBC Go Eagles.
Kader telewerk.
De gemeenteraad keurt het kader telewerk goed. Dit kader zal in werking treden met ingang van 1
april 2022.
Toetreding van de gemeente Lierde tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - advies en
mandaat aan de burgemeester om hierover te stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van
Oost-Vlaanderen.
De gemeenteraad neemt akte van de intentieverklaring van de gemeente Lierde om uit de
hulpverleningszone Zuid-Oost te treden en onverwijld toe te treden tot de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen. De gemeenteraad adviseert dit voorstel ongunstig en mandateert de
burgemeester om hierover te stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van OostVlaanderen.

Nieuwe principiële toestemming voor cameragebruik door de politiezone Regio Rhode & Schelde
op het grondgebied van de gemeente.
De gemeenteraad verleent een nieuwe principiële toestemming aan de politiezone Regio Rhode &
Schelde voor cameragebruik op het grondgebied van de gemeente.
Verklaring van CEMR als steunbetuiging aan gemeenten in Oekraïne - ondertekening.
De gemeenteraad ondertekent de verklaring van CEMR als steunbetuiging aan gemeenten in
Oekraïne.
GBS De Parkschool - goedkeuren van de functiebeschrijvingen voor het personeel van de
gemeentelijke basisschool en de lijst van instellingsgebonden opdrachten.
De gemeenteraad keurt de functiebeschrijvingen voor het personeel van de gemeentelijke
basisschool en de lijst van instellingsgebonden opdrachten goed.
GBS De Parkschool - goedkeuren arbeidsreglement.
De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement van gemeentelijke basisschool De
Parkschool goed.
Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle - rekening 2021.
De gemeenteraad keurt de rekening 2021 van Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle goed.
Toekenning subsidies 2022 - aanpassing gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021.
De gemeenteraad voegt aan haar beslissing van 20 december 2021 houdende de verdeling van de
subsidies voor het jaar 2022 toe dat de seniorenraad een subsidie van 800 euro krijgt voor het
inrichten van de seniorenweek.

BESLOTEN ZITTING
Raad van beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek - aanduiding van een nieuwe
vertegenwoordiger van de gebruikers en de strekkingen.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger van de gebruikers en de strekkingen in de
raad van beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek aan.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 23 maart
2022.
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