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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 maart 2021
goed.
Naamswijziging fractie 'sp.a Melle' naar 'Vooruit Melle' - aktename.
De gemeenteraad neemt akte van de naamswijziging van de fractie ‘sp.a Melle! naar ‘Vooruit
Melle! met ingang van 22 maart 2021.
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester d.d. 7 april 2021 betreffende tijdelijke sluiting van
de Kwatrechtwegel te Melle.
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 7 april 2021 betreffende
tijdelijke afsluiting van de Kwatrechtwegel te Melle.
Verlenen van een opstalrecht aan IMEWO voor het oprichten van een elektriciteitscabine aan de
Geerbosstraat - goedkeuring ontwerpakte.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed inzake het kosteloos verlenen van een opstalrecht
gedurende de termijn van 50 jaar aan IMEWO voor het oprichten van een elektriciteitscabine op
een perceel grond gelegen nabij de Geerbosstraat.
Onderhoud van beglazing van gebouwen die deel uitmaken van het patrimonium - instap in de
raamovereenkomst van CREAT - goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat akkoord om gebruik te maken van de gegunde raamovereenkomst
waartoe de gemeente toegang heeft ingevolge haar toetreding tot de divisie aanvullende
diensten, voor het onderhoud van de beglazing van de gebouwen die deel uitmaken van het
patrimonium.

Aktename gunning bij hoogdringendheid voor het uitvoeren van stabiliteitswerken in het Lijsternest.
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d.
30 maart 2021 betreffende de goedkeuring van de gunning wegens hoogdringendheid van de
opdracht voor het uitvoeren van stabiliteitswerken in het Lijsternest.
Kosteloze grondafstand wegenis
opmetingsplan.

Regenboog

-

goedkeuring

ontwerpakte

-

goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord om de wegenis van de verkaveling Light Falls, genaamd
‘Regenboog’, om reden van openbaar nut, namelijk ter inlijving in het openbaar domein, zonder
beding van prijs te verwerven.
Organisatie door de
princiepsbeslissing.

gemeente

van

individueel

vervoer

naar

het vaccinatiecentrum

-

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de organisatie door de gemeente van individueel
vervoer naar het vaccinatiecentrum.
Retributiereglement voor de organisatie door de gemeente van individueel vervoer naar het
vaccinatiecentrum.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed voor de organisatie door de gemeente van
individueel vervoer naar het vaccinatiecentrum. Het bedrag van de retributie wordt forfaitair
vastgesteld op 5 euro per heen- en terugrit naar het vaccinatiecentrum.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met OCMW Melle voor het vervoer van minder
mobiele inwoners via de Minder Mobielen Centrale naar het vaccinatiecentrum in Wetteren.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Melle goed voor het
vervoer van minder mobiele inwoners naar het vaccinatiecentrum in Wetteren.
Principiële goedkeuring toelage Erfgoed Viersprong.
De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarlijkse toelage van 5.891 euro voor Erfgoed Viersprong.
Migratie Exchange naar Office 365 - bijkomendelicenties - vaststellen wijze van gunnen.
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de nodige licenties
Office 365 aan te schaffen voor het personeel van de gemeente en OCMW.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst goed.

Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2021
houdende cafetaria sport- en recreatiepark Kouterslag - intrekking van de kwijtschelding van de
concessievergoeding bij het organiseren van takeaway activiteiten.
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30
maart 2021 houdende cafetaria sport- en recreatiepark Kouterslag — intrekking van de
kwijtschelding van de concessievergoeding bij het organiseren van takeaway activiteiten.
Vaccinatieverlof voor het personeelin het kader van COVID-19.

De gemeenteraad keurt de regeling van het vaccinatieverlof voor het personeel in het kader van
COVID-19 goed.

Dezebesluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 21 april 2021.
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