Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE BURGEMEESTER,
Conform artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat de gemeenteraad op maandag 26 april 2021 is bijeengekomen, en onderstaande besluiten heeft
genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen en conform artikel 330 DLB
gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

LIJST BESLISSINGEN GEMEENTERAAD
1. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 29 maart 2021 wordt na kennisname eenparig goedgekeurd. Er
wordt eveneens kennis genomen van het audioverslag van deze vergadering, waarop geen
opmerkingen worden gemaakt.
3. Aanstellen van een architect voor de uitbreiding van het stadhuis : Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De raad keurt eenparig het bestek en de raming goed voor de opdracht “Aanstellen van een
architect voor de uitbreiding van het stadhuis. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 75.000,00 excl. btw of € 90.750,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.
4. Algemene vergadering Gaselwest : goedkeuring agenda.
De raad keurt eenparig de agenda goed van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 28 juni 2021.
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op
28 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
5. Algemene vergadering Zefier : goedkeuring agenda.
De raad hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, eenparig zijn
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021
6. Algemene vergadering WVI : goedkeuring agenda.
De raad keurt eenparig de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda goed van de
algemene vergadering van de WVI die plaatsvindt op 16 juni 2021.
De vertegenwoordiger van de stad die deze algemene vergadering zal bijwonen wordt opgedragen
om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

7. Goedkeuring overeenkomst “Uitpartner” met vzw Publiq.
De Uitovereenkomst met de vzw Publiq wordt eenparig goedgekeurd.
8. Vragen en antwoorden.

Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan er
inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande besluiten
van de gemeenteraad binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de
toezichthoudende overheid (klik hier )
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