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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 aangelegenhedendie geregeld zijn in de
besluiten.

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulenvorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 april 2021
goed.
Groepsaankoop bomen/heesters 2021 - reglement voor het verkopen van bomen/heesters aan
Mellenaars.
De gemeenteraad gaat akkoord met de groepsaankoop bomen/heesters 2021 en keurt het
reglement goed.
Groepsaankoop bomen/heesters 2021 - retributie voor het verkopen van bomen/heesters aan
Mellenaars.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed voor de groepsaankoop bomen/heesters
2021.

Groepsaankoop CO2-meters via Veneco- retributie voor het verkopen van CO2-meters.
De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop CO2-meters via Veneco en 21
stuks gratis ter beschikking te stellen aan de scholen. De gemeenteraad keurt tevens het
retributiereglement goed voor de verkoop van CO2-meters.
Grondverwerving hoek Vossenstraat-Gontrode Heirweg - princiepsbeslissing - goedkeuring
grondplan grondinneming - goedkeuring schattingsverslag - goedkeuring ontwerpovereenkomst
van verkoopbelofte.
De gemeenteraad beslist om een perceel grond gelegen op de hoek Vossenstraat-Gontrode
Heirweg te verwerven via een onderhandse aankoop tegen de totale vergoeding van 9.576 euro,
dit om reden van openbaar nut namelijk ter inlijving in het openbaar domein, enerzijds voor het
verbreden van de weg op vraag van de vervoersmaatschappij De Lijn, anderzijds voor de aanleg
van een fietspad dat deel uitmaakt van de te realiseren fietsas van de Gontrode Heirweg naar het
Dorpsplein.

Bejaardenwoningen en clubhuis van het OCMW in de Schauwegemstraat:
gevelrenovatie/isolatie — goedkeuring definitief ontwerp: nota, plannen en raming.
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en

De gemeenteraad keurt het definitief ontwerp voor de opdracht “Dakrenovatie en gevelisolatie
bejaardenwoningen en clubhuis Schauwegemstraat” goed.
Telecommunicatieverbindingen via glasvezelnet tussen gebruikers - goedkeuring van de
raamovereenkomst voor het huren van glasvezels bij Fluvius System Operator - goedkeuring raming
van het meerjarig contract - goedkeuring specifieke overeenkomsten per ter beschikking gesteld
traject - goedkeuring afspraken rond dienstverlening.
De gemeenteraad gaat akkoord met het afsluiten van een raamcontract met Fluvius System
Operator voor het huren van glasvezels (‘dark fiber’).
Telecommunicatieverbindingen via glasvezel tussen gebruikers van een aantal gebouwen goedkeuring behoefteomschrijving, raming en gunningswijze.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om glasvezelverbindingen (dark fibernet) te realiseren om
volgende gebouwen te verbinden: gemeentehuis, OCMW, nieuwe gemeenteschool op de site
Vossenstraat-Beekstraat, bibliotheek Kruisstraat 2A, sport- en recreatiepark Kouterslag en het
politiekantoor Brusselsesteenweg 150. De realisatie van de aansluitingen worden via in-house
overgenomen door Fluvius System Operator cv.
Elsdriespark - princiepsbeslissing over het toekennen van een forfaitaire tussenkomst aan de
eigenaars van de aangrenzende percelen wanneer zij nieuwe afsluitingen realiseren op de
perceelsgrens met het Elsdriespark.
De gemeenteraad gaat akkoord met het principe om aan de eigenaars van de percelen die
grenzen aan het Elsdriespark een forfaitaire tussenkomst te betalen, indien zij een nieuwe afsluiting
realiseren op de perceelsgrens. Deze forfaitaire tussenkomst wordt begrensd op 35,50 euroincl.
btw per lopende meter afsluiting. De kosten voor de afbraak van de bestaande afsluitingen vallen
niet onder de bepaling van de forfaitaire tussenkomst.
Gemeentelijk subsidiereglement voorbuurtfeesten te Melle - tijdelijk annex zomer 2021.
De gemeenteraad beslist om een bijkomende subsidie toe te kennen aan buurtfeesten die
georganiseerd worden in de maandenjuli, augustus en september 2021.
Nieuw reglement speel- en sneeuwstraat.
De gemeenteraad keurt het nieuw reglement voor speel- en sneeuwstraten goed.
Erkenningsreglement kinderopvanginitiatieven georganiseerd door socio-culturele verenigingen.
De gemeenteraad keurt het erkenningsreglement voor kinderopvanginitiatieven georganiseerd
door socio-culturele verenigingen goed.

Bijzondere politieverordening betreffende de organisatie van activiteiten tijdens EK voetbal 2021, de
Olympische spelen en de Ronde van Frankrijk - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de bijzondere politieverordening betreffende de organisatie van
activiteiten tijdens EK voetbal 2021, de Olympische spelen en de Ronde van Frankrijk goed.
Veneco - goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 17 juni 2021 - vaststelling

van het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering van Veneco d.d. 17 juni 2021
goed en stelt het mandaat van de vertegenwoordigervast.
IGS Westlede - goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 1 juni 2021 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering van IGS Westlede d.d. 1 juni
2021 goed enstelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
IMEWO - goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering d.d. 16
juni 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van
IMEWO d.d. 16 juni 2021 goed enstelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
TMVS - goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering d.d. 15 juni 2021 - vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van TMVS d.d. 15 juni 2021 goed
en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
TMVW - goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering d.d. 18 juni 2021 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVW d.d. 18 juni 2021
en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast.
VERKO - goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 8 juni 2021 - vaststelling
van het mandaat van de lasthebbers.
De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering van VERKO d.d. 8 juni 2021
goed en stelt het mandaat van de lasthebbers vast.
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - goedkeuring van de statutenwijziging.
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw goed.
Reglement

klachtenbehandeling

Ombudsdienst.

-

aanpassing

ingevolge

samenwerking

met

de Vlaamse

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het reglement klachtenbehandeling goed ingevolge de
samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst.

Gemeentelijke basisschool - facultatieve verlofdagen schooljaar 2021-2022,
De gemeenteraad legt de facultatieve verlofdagen voor de gemeentelijke basisschool in het
schooljaar 2021-2022 vast op vrijdag 12 november 2021 en maandag 16 mei 2022.
Jaarrekening 2020 - deel OCMW - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 deel OCMW goed.
Vaststelling jaarrekening 2020 gemeente Melle.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2020 deel gemeente vast.

BESLOTEN ZITTING
Raad van beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek - aanduiding van een nieuwe
vertegenwoordiger van de gebruikers en de strekkingen ingevolge ontslag van een lid.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid van de raad van beheer van de gemeentelijke openbare
bibliotheek als vertegenwoordiger van de gebruikers en de strekkingen aan in vervanging van een
ontslagnemend lid.

Deze besluitenlijst wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt op datum van 26 mei 2021.
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