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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 23 november
2020 goed.
2.

Voorstel tot het geven van een premie aan startende ondernemers om de slaagkansen van
startende ondernemers te verhogen en de zelfstandige activiteit in de gemeente te verhogen.

De gemeenteraad heeft de aanvraag verworpen.
3.

Straatbenaming omgevingsvergunning Oude Brusselse Weg, 2de afdeling, sectie A, nummer
134W2 - definitieve beslissing.

De gemeenteraad kent deze straatnaam toe aan de omgevingsvergunning: KLEINE HOUTAKKER.

4.

Aanleg fietssnelweg F2 langs spoorlijn L50 tussen Kouterwegel te Melle en Brusselsesteenweg
te Kwatrecht - onderhandse aankoop van onroerende goederen - goedkeuring ontwerpakten.

De gemeenteraad besluit de bijgevoegde notariële ontwerpakten, opgemaakt door notaris L.D,
met standplaats te 9090 Melle, op basis van de afgesloten verkoopbeloften, goed te keuren in
functie van het verlijden van de akten en de eigendomsoverdracht.
5.

Aanpassing retributiereglementen najaar vrije tijd ingevolge Covid-19.

De gemeenteraad last in het kader van de bestrijding van het coronavirus alle activiteiten van het
lokaal bestuur af, alsook de reservaties van gemeentelijke zalen, voor de duur van de federale
maatregelen.

6.

Retributie concert Arte Amanti - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het concert in samenwerking met Arte
Amanti op 23 april 2021 goed.
7.

_UITPAS voor Melse partners: tijdelijke wijziging solidaire kostendeling.

De gemeenteraad keurt goed dat voor alle participaties aan kansentarief bij Melse UiTPASpartners
in de loop van 2021 het lokaal bestuur 80% van de kosten draagt.
8.

Goedkeuring afsprakennota gemeente - Erfgoed De Gonde vzw.

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde afsprakennota tussen de gemeente en Erfgoed De Gonde
vzw goed.
9.

Vereffening van het Interlokaal Samenwerkingsverband De Vijf.

De gemeenteraad bekrachtigt dat ‘De Interlokale Vereniging De Vijf’ ophoudt te bestaan,
overeenkomstig artikel 31 van haar statuten, dd. 22 oktober 2008.

10.

Goedkeuring collectiebeleidsplan gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum.

De gemeenteraad keurt het Collectiebeleidsplan
Documentatiecentrum 2021-2026 goed.
11.

Gemeentelijk

Museum

Archief

en

Aanvaarding handgiften 2020.

De gemeenteraad aanvaardt de volgende handgiften; twee borden en een beker in keramiek, met
afbeeldingen van gebouwen uit Melle door André Van Slijcken, model van beeld van Jules Vits,
door Hedwige Volkaert-Vits, een schenking van een archief en documentatie door Gerrit Coppens.
12.

_Retributiereglement werkingssubsidie sportverenigingen.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement werkingssubsidies voor sportverenigingen goed.
13.

_Gebruikersreglement voetbal - grasterrein en kunstgrasveld.

De gemeenteraad keurt zowel de gebruikersreglementen van de voetbalterreinen, als bijlagen bij
dit besluit, goed.

14.

Personeelsformatie gemeente- en OCMW-personeel en bijhorend organogram goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de organisatiestructuur en personeelsaantallen vastgelegd in het
organogram goed.
15.

Gemeentelijke basisschool - verhoging van de capaciteit in de kleuterafdeling vanaf schooljaar
2021-2022.

De capaciteit van de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Melle wordt vanaf het
schooljaar 2021-2022 vastgelegd op maximaal 150 leerlingen.
16.

Gemeentelijke basisschool - verkiezingsreglement geleding ouders en personeel schoolraad

2021-2025.

Het verkiezingsreglement voor de geleding van ouders en het verkiezingsreglement voor de
geleding van het personeel, waarvan de tekst in bijlage, worden goedgekeurd.
17.

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - vaststelling.

De gemeenteraad stelt de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 — deel
gemeente opgemaakt volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) vast.
18.

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 DEEL
OCMW goed.
19.

Toekenning subsidies 2021 - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de toewijzing van subsidies voor 2021 goed.
20.

Goedkeuring gemeentelijke bijdrage 2021 aan de politiezone regio Rhode en Schelde.

Voor het jaar 2021 wordt door de gemeenteraad aan de politiezone Regio Rhode en Schelde een
werkingstoelage toegekend ten bedrage van 1.444.843,07 euro.
21.

Terugbetaling inschrijvingsgeld KBO voorstartende ondernemingen.

De gemeenteraad besluit dat het college van burgemeester en schepenen een werkingssubsidie
zal verlenen aan elke startende geregistreerde entiteit die zich volgens het Wetboek van
Economisch Recht moet laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die
zijn enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Melle vestigt en zich
inschrijft in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

22.

Algemene
gemeentebelasting
bedrijven
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019.

2021-2025

-

aanpassing

van

het

De gemeenteraad besluit dat er met ingang van 01 januari 2021 voor een termijn eindigend op 31
december 2025, ten behoeve van de gemeente een Algemene Gemeentebelasting Bedrijven
wordt geheven. Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de algemene
gemeentebelasting bedrijven 2020-2025 wordt opgeheven per 01 januari 2021.
23.

Opheffing van gemeenteraadsbesluit van 23 november 2020
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen 2021-2025.

betreffende

de

De gemeenteraad beslist om het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2020 betreffende de
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen 2021-2025 op te heffen.
24.

_Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen 2021-2025.

De gemeenteraad besluit volgens een vastgelegd reglement gemeentebelasting op leegstand te
heffen. Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van
het artikel 1.2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en pandenbeleid, dat in

dit reglement ‘het Grond- en Pandendecreet' wordt genoemd. Hiervoor houdt de administratie
een leegstandregister bij dat bestaat uit twee afzonderlijke lijsten.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 23 december
2020.
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