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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 genomenzijn.
De besluitenlijst bevat een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die geregeld zijn in de
besluiten.

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen vorigezitting
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 18 januari 2021
goed.
Onderhoud van technische installaties van HVAC in gebouwen via meerjarig contract Fluvius goedkeuring beheersoverdracht - goedkeuring onderhoudsplan - goedkeuring onderhoudscontract.
De gemeenteraad keurt de beheersoverdracht, het onderhoudsplan en het onderhoudscontract

met Fluvius goed met het oog op het preventief onderhoud van de technische installaties in de
gebouwen.
Renovatie dak Studio M: plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie - goedkeuring beheersoverdracht goedkeuring projectcontract.
De gemeenteraad keurt de beheersoverdracht en het projectcontract met Fluvius goed voor het
plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie in Studio M.
Renovatie dak voetbalkleedkamers: plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie - goedkeuring
beheersoverdracht - goedkeuring projectcontract.
De gemeenteraad keurt de beheersoverdracht en het projectcontract met Fluvius goed voor het
plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie in de voetbalkleedkamers van de Kouterslag.
Relighting voetbalterrein Kouterslag - goedkeuring offertevoorstel in het kader van “Licht als dienst",
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel van offerte voor de “relighting
voetbalterrein Kouterslag".

Reglement terugbetaling coronagerelateerde kosten: bijkomende uitbetaling.
De gemeenteraad keurt een tweede uitbetaling goed op basis van het reglement uit het besluit
van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende terugbetaling coronagerelateerde kosten:
goedkeuring. Hierbij dienen wel eerst de ingediende kosten afgetrokken worden voor materiaal
dat blijvend kan gebruikt worden, evenals kosten voor kampen van jeugdverenigingen. Vervolgens
krijgen verenigingen 2/3 van hetresterende bedrag.
Subsidiereglement ter ondersteuning van bijzondere gemeenschapsvormende (socio-)culturele
projecten: wijziging.
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het subsidiereglement ter ondersteuning van
bijzondere gemeenschapsvormende (socio-)culturele projecten goed.
Goedkeuring oprichting ILV COVID Scheldekracht.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst metstatutaire draagkracht van de interlokale vereniging
COVID Scheldekracht goed.
Samenstelling beheerscomité ILV COVID Scheldekracht - aanduiding lid en plaatsvervanger.
De gemeenteraad duidt een lid en plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale
vereniging COVID Scheldekracht aan.
Leveren en plaatsen los meubilair gemeentelijke basisschool - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen los
meubilair gemeentelijke basisschool" goed. De raming bedraagt 72.000,00 € incl. 21% btw.
Aanpassing retributiereglementenvrije tijd voorhet werkjaar 2021.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de retributiereglementen van de afdeling vrije tijd voor
het werkjaar 2021 goed.
Buitengewone toelagen 2021.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de aanvraag van de jeugdverenigingen om een

buitengewone toelage toe te kennen voorhetjaar 2021.

Kwijtschelding concessievergoeding cafetaria sport- en recreatiepark Kouterslag en huur cafetaria
sporthal Pontstraat voor een bijkomende periode van 3 maanden als corona-maatregel.
De gemeenteraad beslist om de concessievergoeding voor de cafetaria van het sport- en
recreatiepark Kouterslag en de huur voor de cafetaria van de sporthal Pontstraat kwijt te schelden
voor een bijkomende periode van 3 maanden.

Goedkeuring van de gewijzigde algemene politieverordening (APV) Politiezone Regio Rhode &
Schelde - goedkeuring van de protocolakkoorden verkeer en niet-verkeer.
De gemeenteraad keurt de gewijzigde algemene politieverordening (APV) Politiezone Regio Rhode
& Schelde en de protocolakkoorden verkeer en niet-verkeer goed. Deze algemene
politieverordening en de protocolakkoorden zullen in werking treden vanaf 1 maart 2021.

Regionaal Landschap Schelde-Durme - goedkeuring van de statutenwijziging.
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van Regionaal Landschap Schelde-Durme goed.
Aankoop twee beweegbanken - wijze van gunnen.
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om twee beweegbanken
aan te kopen en via onderhandelingsprocedure te gunnen.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 25 februari

2021.
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