LIJST BESLUITEN raad van bestuur AGB
Merelbeke
24 februari 2021

Merelbeke, 25 februari 2021

Geachte gouverneur,
We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de raad
van bestuur AGB Merelbeke van 24 februari 2021 mee te delen.
Deze wordt openbaar gemaakt door aanplakking op het gemeentehuis van 25 februari tot 25 maart
2021, zodat het publiek er te alle tijde kennis kan van nemen. De besluiten die op de lijst vermeld
zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.merelbeke.be/agb

In opdracht,

Michaël Pector
Secretaris AGB

Tim De Keukelaere
Voorzitter raad van bestuur

BESLUITEN

Besloten vergadering

1.

Goedkeuren notulen zitting van 10 februari 2021
De raad van bestuur keurt de notulen van de vorige zitting goed.

2.

Overheidsopdracht - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Aanstellen
van een aannemer voor de uitbouw van Sportpark Molenkouter te Merelbeke
De raad keurt het bestek met CREAT-129-20-001, de plannen, technische fiches en de raming
voor de opdracht “Aanstellen van een aannemer voor de uitbouw van Sportpark Molenkouter
te Merelbeke”, opgesteld door de ontwerper, TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent goed. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt 6.523.917,24 euro.3.

3.

dadingovereenkomst sportpark Molenkouter
In de loop van 2020 werd inzake sportpark Molenkouter een uitgebreid participatietraject
doorlopen met de buurtbewoners. Met een deel van de buurtbewoners worden bij voorkeur
een aantal afspraken gemaakt rond de ontwikkeling en exploitatie van het sportpark en dit
met het oog op het verkrijgen van een uitvoerbare omgevingsvergunning. De afspraken
worden vertaald in een dadingovereenkomst. De raad keurt de overeenkomst goed.

4.

Financiën - vaststellen lijst van overdrachten van investeringskredieten en
financiering boekjaar 2020 naar boekjaar 2021
De regels met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) zijn ook van toepassing
op autonome gemeentebedrijven. Bij besluit van 11 december 2019 stelde de raad het
meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast, welke gewijzigd werd bij besluit van 9
december 2020. Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de niet-aangewende
investeringskredieten en bijhorende financiering van het afgelopen boekjaar (2020) kunnen
overgedragen worden naar het lopende boekjaar (2021). De raad van bestuur moet hiertoe
een lijst vaststellen met de over te dragen investeringskredieten en financiering voor 1 maart
van het lopend boekjaar. Er wordt voorgesteld de niet-aangewende investeringskredieten
integraal over te dragen voor de lopende en/of nog op te starten projecten binnen het
meerjarenplan. De raad stelt de lijst met overdrachten van investeringskredieten voor het
boekjaar 2020 naar het boekjaar 2021 vast.

