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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
Verslagen van de gemeentelijke cultuurraad d.d. 18 januari 2022 en 15 februari 2022.
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de gemeentelijke cultuurraad d.d. 18 januari
2022 en 15 februari 2022.
Verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke sportraad d.d. 17 maart 2022.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
sportraad d.d. 17 maart 2022.
Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de klacht tegen de besluiten van de
gemeenteraad van 17 januari 2022 met betrekking tot de voorlopige en definitieve vaststelling van
de opheffing van een deel van de gemeenteweg Eikerwegel.
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende
de klacht tegen de besluiten van de gemeenteraad van 17 januari 2022 met betrekking tot de
voorlopige en definitieve vaststelling van de opheffing van een deel van de gemeenteweg
Eikerwegel.
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2022
goed.
Vastleggen stemrechten woonmaatschappij.
De gemeenteraad adviseert de minister van Wonen omtrent de criteria en hun gewicht bij de
onderlinge verdeling van de stemrechten.
Asbestonderzoek en -inventarisatie - goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze via
instap in raamovereenkomst van CREAT.
De gemeenteraad gaat akkoord om voor de uitvoering van het asbestonderzoek en -inventarisatie
van de verschillende gebouwen binnen het patrimonium van de gemeente gebruik te maken van
de afgesloten raamovereenkomst, waartoe de gemeente toegang heeft ingevolge haar toetreding
tot de divisie aanvullende diensten.

Bijzonder Waterverkoopreglement Huisaansluitingen.
De gemeenteraad keurt het Bijzonder Waterverkoopreglement Huisaansluitingen goed.
Consultancy voor gemeente - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht "Aanstellen consultancy voor
de gemeente en OCMW Melle" goed.
Ondersteuning op vlak van ICT.
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de verlenging van de
ondersteuning op vlak van ICT via onderhandelingsprocedure te gunnen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Goedkeuring toetredingsovereenkomst dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen.
De gemeenteraad beslist om binnen de dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen enkel gebruik
te maken van de dienstverlening Serieregister.
Aanpassing retributiereglement en voorwaarden - beachvolleybalterrein 3 en 4.
De gemeenteraad keurt het schrappen van de retributie voor het voetbal-oefenveld en het
retributiereglement en de voorwaarden voor de huur van beachvolleybalterreinen 3 en 4 goed.
Burensportdienst Schelde-Durme - goedkeuring van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021.
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de interlokale vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme goed.
Toetreden tot OFP Prolocus- 2de pensioenpijler contractuelen.
De gemeenteraad keurt de toetreding tot OFP Prolocus goed.
Kerkfabriek Sint-Martinus - rekening 2021 - advies.
De gemeenteraad adviseert de rekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus gunstig.
Vaststelling reglement voor de toekenning van de toelage voor de aankoop van wijk-werkcheques
voor ouderen en personen met een handicap.
De gemeenteraad stelt het reglement voor de toekenning van de toelage voor de aankoop van
wijk-werkcheques voor ouderen en personen met een handicap vast.
Goedkeuring van de overeenkomst voor het gebruik van het gebouw De Schorre van Karus vzw
voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met Karus vzw voor het ter beschikking stellen van De
Schorre voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen goed.
Aanvaarding handgift: matrassen.
De gemeente Melle aanvaardt de handgift van Sleepworld.

BESLOTEN ZITTING
Toegang ingesloten perceel langs fietspad gemeenteschool.
De gemeenteraad aanvaardt de akkoordconclusie.

Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle - voordracht van een nieuwe kandidaat-bestuurder
namens de fractie Groen.
De gemeenteraad draagt een nieuwe kandidaat-bestuurder namens de fractie Groen voor in de
Eva-vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle.
Gemeentelijke werkgroep verkeer - aanduiding van een nieuw lid namens de fractie CD&V/N-VA.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid namens de fractie CD&V/N-VA aan in de gemeentelijke
werkgroep verkeer.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 26 april
2022.
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