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Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GENOMEN IN VERGADERING VAN DE

GEMEENTERAAD VAN 28 FEBRUARI 2019
(DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
31/01/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
31 januari 2019 goed

2. Kennisgeving van de geldigverklaring van de verkiezing van politieraadsleden van
de gemeente Zuienkerke voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het besluit van de deputatie van de
provincieraad van West-Vlaanderen van 31 januari 2019 waarbij de verkiezing van de
effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente Zuienkerke voor de politieraad van de
politiezone Blankenberge-Zuienkerke geldig werd verklaard.

3. Vaststellen huishoudelijk reglement gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt het nieuw huishoudelijk reglement eenparig vast.

4. IVBO: goedkeuren agenda voor de algemene vergadering van 27/03/2019 en
vaststellen mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO
op 27/03/2019 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de
gemeenteraad, goed en draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IVBO op 27/03/2019 op alle besluiten te treffen in opdracht van het
gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen,
woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te doen,
conform de beslissing van de gemeenteraad.

5. TIWVS dv: goedkeuren agenda voor de buitengewone algemene vergadering van
20/03/2019.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20/03/2019 en de daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur afle akten en bescheiden met betrekking tot
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20/03/2019, te
onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.

6. TMVS dv: voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur T1VIVS dv (regio
1).

De gemeenteraad draagt eenparig mevrouw Slembrouck Sarah, raadslid, voor ats kandidaat
bestuurder in de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1).

7. TMVS dv: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen.

De gemeenteraad duidt eenparig de heer Quintens Geert, raadslid, aan om de
gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het
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algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op
deze vergaderingen.
De heer Goethals Eddy, raadslid, wordt eenparig aangeduid als plaatsvervanger.
indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

8. TMVW ov: goedkeuren agenda voor de buitengewone algemene vergadering van
22/03/2019.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en draagt de aangeduide
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov
vastgesteld op 22 maart 201 9, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in
de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

9. TMVW ov: voordracht kandidaat bestuurder voor de activiteit domeindiensten.
De gemeenteraad draagt eenparig mevrouw Vanhoorenweder Sylvia, raadslid, voor ais
kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteit
Domeindiensten.

10. TMVW ov: aanduiden lid regionaal adviescomité domeindiensten.
De gemeenteraad duidt eenparig mevrouw Jonckheere Christine, raadslid, aan als lid van
het regionaal adviescomité Domeindiensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen in het regionaal adviescomité
Domeindiensten van TMVW ov.
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

11. TMVW ov: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen.

De gemeenteraad duidt eenparig de heer Delaere Noël, raadslid, aan om de gemeenteraad
te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd
in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen,
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze
vergaderingen.
De heer Quintens Geert, raadslid, wordt eenparig aangeduid als ptaatsvervanger.
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

12. Zefier cvba : aanduiden volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor
de algemene vergaderingen.

De gemeenteraad duidt eenparig mevrouw Vanhoorenweder Sylvia, raadslid, aan als
volmachthouder van de gemeente om dee! te nemen aan de buitengewone, bijzondere en
gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier en dit voor de ganse duur van de
legislatuur.
De heer Eddy Goethals, raadslid, wordt eenparig aangeduid als plaatsvervangend
volmachthouder en dit voor de ganse duur van de legislatuur.

13. Bekken van de Brugse Polders: aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de vergaderingen van het
bekkenbestuur.
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De gemeenteraad verklaart zich eenparig akkoord met de deelname van de gemeente in het
bekken van de Brugse Polders onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden
volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid:
• Effectief lid: de heer Jacques Demeyere, Schepen.
" Plaatsvervanger: mevrouw Sylvia Vanhoorenweder, raadslid.

14. Energiehuis WVI -Vlaamse Energielening: aanduiden vertegenwoordiger voor de
beleidsgroep.

De gemeenteraad duidt eenparig de heer Jacques Demeyere, Schepen, aan om de
gemeente te vertegenwoordigen in de beieidsgroep van het Energiehuis WVI -Vlaamse
Energielening en dit voor de duur van de ganse legislatuur.

15. Wijk-Up: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de vergaderingen voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Wijk-
Up.

De gemeenteraad duidt eenparig de heer Wim Cools, BCSD-voorzitter en Schepen, aan om
de gemeente te vertegenwoordigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Wijk-

Up.
De heer Noël Delaere, raadslid, wordt eenparig aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

16. Vzw 't Schoonschip: aanduiden twee vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen.

De gemeenteraad duidt eenparig mevrouw Sarah Slembrouck, raadslid, aan om de
gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van vzw 't Schoonschip en
dit voor de ganse duur van de legislatuur.
De gemeenteraad duidt eenparig de heer Geert Quintens, raadslid, aan om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van vzw 't Schoonschip en dit voor de
ganse duur van de legislatuur.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter

\^~
\' •,

3/3


