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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
Goedkeuring notulen vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 februari 2021
goed.
Samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Ombudsdienst in het kader van de
klachtenbehandeling - goedkeuring.
De gemeenteraad verdaagt dit agendapunt.

Aanleg publieke ruimte in de wijk Wautersdreef Mussenbos - goedkeuring meerwerken.
De gemeenteraad keurt de meerwerken voor de opdracht ‘Aanleg publieke ruimte in de wijk
Wautersdreef-Mussenbos' goed. Er zullen uit veiligheidsoverwegingen snelheidsremmende
verkeerseilanden worden aangelegd in de Merelbekestraat en duurzame thermoplastische
belijning worden aangebrachtter hoogte van het kruispunt Merelbekestraat-Mussenbos.
Kosteloze grondafstand Bergstraat 1 en 1A, Melle, 3de afd., sie A, deel van perceelnr. 255V2P0001 en

van perceelnr. 255W2P0001.

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om twee percelen grond gelegen voor de woningen
Bergstraat 1 en 1A in te lijven in het openbaar domein om reden van openbaar nut, zonder beding
van prijs te verwerven.
Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle - goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering d.d. 1 april 2021.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de EVA-vzw Sportpromotie
en Speepleinwerking Melle d.d. 1 april 2021 goed.

Sp? vzw - rekening 2020.
De gemeenteraad keurt de rekening 2020 van de EVA-vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking
Melle goed.
Kerkfabriek Sint-Martinus - rekening 2020 - aktename.
De gemeenteraad adviseert de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus gunstig.
Borgstelling financiering Verko.
De gemeenteraad keurt de borgstelling voor Verko goed naar aanleiding van de vernieuwing van
de composteerinstallatie en bouw van de voorvergisting.
Kwijtschelding concessievergoeding cafetaria sport- en recreatiepark Kouterslag en huur cafetaria
sporthal Pontstraat voor een bijkomende periode vanaf februari 2021 tot het moment van toelating
tot heropening.
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 vanaf februari 2021 tot het ogenblik dat beide cafetaria's terug
open mogen gaan van de federale regering.
Toetreden tot de hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst en Gemeenschappelijke
Sociale Dienst - instap in de kaderovereenkomst.
De gemeenteraad beslist toe te treden tot de kaderovereenkomst ‘collectieve
hospitalisatieverzekering' die de Federale Pensioendienst en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
afsluiten met een verzekeraar na het voeren van de overheidsopdracht.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 24 maart
2021.
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