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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.
1

Goedkeuring notulen vorigezitting.

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 oktober 2020
goed.
2.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester d.d. 4 november 2020 houdende

organisatie van de raadszittingen (digitaal, metlivestream).

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 4 november 2020 houdende
organisatie van de raadszittingen (digitaal, metlivestream).
3.

Aktieprogrammasociaal wonen.

De gemeenteraad keurt het actieprogrammasociaal wonen goed.
4.

_Aanbod OV 2.0: kennisneming beslissing Imewo en overige te verrichten formaliteiten m.b.t.
de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting
- goedkeuring ontwerpakte.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van IMEWO d.d. 11 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 11 december
2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot IMEWO en van de ermee
gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 11 december 2019. De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte
houdende formalisering van hogervermelde inbreng in natura goed.
5.

_Aankoop van sportmateriaal voor de nieuwe turnzaal van de Parkschool — goedkeuring bestek,
raming en gunningswijze.

De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Aankoop van sportmateriaal”
goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt 60.000 € incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

6.

Aangepast aanvullend verkeersreglement inzake afbakening blauwe zones en blauwe zones
met gemeentelijke parkeervergunningen - wijziging deel gemeentewegen - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het aangepast aanvullend verkeersreglement inzake afbakening blauwe
zones en blauwe zones met gemeentelijke parkeervergunningen — wijziging deel gemeentewegen
goed.
7.

_Concessieovereenkomst voor openbare dienst: parkeertoezicht blauwe zone 2021-2024/2025.

De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit van 17 november 2020.
8.

Retributiereglement op de vergunningen individueel bezoldigd personenvervoer en op de
bestuurderspassen 2020-2025.

De gemeenteraad keurt vanaf heden tot en met 31 december 2025 de retributie goed die wordt
geheven voor de afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel
bezoldigd personenvervoer en de bestuurderspas.
9.

Goedkeuring retributie kunst- en creakampentijdens de paasvakantie 2021.

De gemeenteraad keurt de retributie goed voor de kunst- en creakampen tijdens de paasvakantie

2021.
10.

Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle - goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering.

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de EVA-vzw Sportpromotie
en Speelpleinwerking Melle goed.
11.

Vaststellen bijzondere politieverordening betreffende vuurwerk.

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat in artikel 11.8. 82. van de geldende algemene
politieverordening van 21 september 2015 de tweede alinea als volgt wordt vervangen: “De
burgemeester kan afwijkingen toestaan voor het afsteken van vuurwerk op het openbaar domein
of door professionele vuurwerkmakers.”
12.

_TMVS - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 8
december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 8 december
2020 van TMVS goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
13.

TMVW - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 11
december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers.

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 11 december
2020 van TMVW goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.

14.

-VERKO - goedkeuring van de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 7
december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 7 december
2020 van VERKO goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordigers vast.
15.

_Veneco - goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10
december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 december
2020 van Veneco goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
16.

_IMEWO - goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 14
december 2020 - goedkeuring van de statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 14 december
2020 van IMEWO goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordigervast.
17.

Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 - erkenning plaatsvervangers voor de
algemeen directeur enfinancieel directeur - toevoeging beleidsmedewerker.

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018
zodat de beleidsmedewerker wordt toegevoegd aan de erkende plaatsvervangers voor de
algemeen directeur en financieel directeur.
18.

_Organisatiebeheersing gemeente en OCMW Melle - rapportering.

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarlijkse rapportering over de organisatiebeheersing door
de algemeen directeur.
19.

Vaststelling aangepast reglement ter ondersteuning van de lokale economie onder de vorm
van een aankoopbon, de ‘coronabon!', en uitreiking Mellebon voor kwetsbare doelgroepen.

De gemeenteraad keurt het aangepast reglement ter ondersteuning van de lokale economie onder
de vorm van een aankoopbon, de ‘Coronabon' en uitreiking bijkomende Mellebon voor kwetsbare
doelgroepen goed.
20.

Vermindering van de retributie voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer en
belasting op vergunning verhuur van voertuig met bestuurder.

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat voor het jaar 2020 de retributies voor vergunningen
individueel bezoldigd personenvervoer en de belastingen op vergunningen voor verhuur van
voertuigen met bestuurder worden verminderd met de helft.
21.

Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen 2021-2025.

De gemeenteraad keurt de gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen 20212025 goed.

22.

Kerkfabriek Sint-Bavo - eindrekening d.d. 30 september 2020 - aktename.

De gemeenteraad neemt akte van de eindrekening d.d. 30 september 2020 van de kerkfabriek
Sint-Bavo.
23.

Kerkfabriek Sint-Martinus - eindrekening d.d. 30 september 2020 - aktename.

De gemeenteraad neemt akte van de eindrekening d.d. 30 september 2020 van de kerkfabriek
Sint-Martinus.

24.

_Meerjarenplanwijziging 2020-2025 kerkfabriek Sint-Martinus - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus
goed.
25.

Kerkfabriek Sint-Martinus - kennisname budgetwijziging 2020.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus.
26.

Budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus - kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus.
27.

Budget 2021 vzw Sp? - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het budget van de vzw Sp? goed.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 30 november

2020.
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