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 31 mei 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 26 april 2021 wordt na kennisname eenparig goedgekeurd. Er
wordt eveneens kennis genomen van het audioverslag van deze vergadering, waarop geen
opmerkingen worden gemaakt.
3. DVV Westhoek – algemene vergadering : goedkeuring agenda.
De raad keurt eenparig de agenda goed van de algemene vergadering van de DVV Westhoek die
digitaal doorgaat op 22 juni 2020 om 18.00 uur.
4. IVVO – algemene vergadering : goedkeuring agenda.
De raad keurt eenparig de agenda goed van de algemene vergadering dd. 15 juni 2021 van de
opdracht houdende vereniging IVVO.
5. De Watergroep – algemene vergadering : goedkeuring agenda.
De raad keurt eenparig de agenda goed van de algemene vergadering dd. 11 juni 2021 van de
Watergroep.
6. Vzw Logo Midden West-Vlaanderen : goedkeuring verlenging 2022 – 2027.
De raad besluit eenparig om de erkenning van vzw Logo Midden West-Vlaanderen voor de periode
2022-2027 te ondersteunen, het erkenningsformulier te ondertekenen en de dienst welzijn/vrije tijd te
belasten met de verdere opvolging hiervan.
7. Vaststellen van een gemeentelijk zwerfkattenbeleidsplan.
De raad stelt eenparig het gemeentelijk reglement ter bestrijding van overlast door katten, de
overeenkomst betreffende het onvruchtbaar maken van zwerfkatten, en het attest voor de dierenarts
vast. Dit reglement treedt in werking op 01 juli 2021.
8. Aankoop van de woning op de Markt 21 : goedkeuring ontwerpakte.
De raad keurt eenparig het ontwerp van akte goed voor de aankoop van de woning gelegen Markt
21 te Mesen, kadastraal bekend Sectie A nr. 221c, met een kadastrale oppervlakte van 260 m², aan
de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel, zoals opgemaakt door het
Notariskantoor Thevelin/Feys uit Mesen
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemene directeur worden gemachtigd om namens de
stad Mesen de aankoopakte te ondertekenen.
9. Rioleringswerken in de Rijselstraat – goedkeuring bijkomende meerwerken.
De bijkomende meerwerken voor de opdracht “Herstel riolering in de Rijselstraat” ten bedrage van
33.765,20 euro excl. BTW of 40.855,89 euro incl. BTW – die reeds zijn uitgevoerd – worden
eenparig goedgekeurd. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

10. 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 )
De algemeen directeur,
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