
Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 MEI 2020

Wegens de coronamaatregelen worden, bij Besluit van de Burgemeester d.d. 18/05/2020^ de

agendapunten van de openbare uiting niet openbaar maar in besloten zitting behandeld,

Openbare zitting

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 18 mei 2020 m.b.t. het houden van de
gemeente- en OCMW-raad in besloten zitting.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de burgemeester waarbij beslist werd om de

vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van heden in besloten
zitting te houden.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.ct. 27/02/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittmgsverslag van de vergadering d.d. 27/02/2020

goed.

3. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 30/03/2020 betreffende de controle op de
naleving van de dringende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het
Covid-19 virus (systematisch identiteitscontrole).

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 30/03/2020 betreffende

de controle op de naleving van de dringende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding
van het Covis-19 virus (systematisch identiteitscontrole).

4. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 3/04/2020 houdende uitstel van de
vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 03/04/2020 houdende
uitstel van de vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

5. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2019
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Sint-Bavo Houtave
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Sint-Michiel Zuienkerke

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2019
van de respectievelijke kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.

6. ICT: uitbreiding raamovereenkomst met de stad Brugge.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de ICT- raamovereenkomst 2018-2025 met

de stad Brugge uit te breiden.

7. Vastleggen rooilijn voor de nieuwe woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg.

De gemeenteraad keurt eenparig het rooilijnplan goed voor de omgevingsaanvraag voor de
Woonontwikkeling Zulenkerke Dorp', Nieuwe Steenweg 51 te 8377 Zuienkerke.

8. Goedkeuring aanleg van de wegenisuitrusting en bijhorende werken voor de nieuwe
woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg.

De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerp-dossier goed voor de aanleg van de wegenuitrusting en
de bijhorende werken in het project 'Woonontwikkeling Zuienkerke Dorp'.

9. Imewo: intekening op de uitgifte van aandelen Apt.
De gemeenteraad beslist eenparig in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt,
in casu 902 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 27,57 voor een totaal bedrag van EUR

24.868,14.

De gemeenteraad beslist eenparig de volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren met eigen
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middelen en de volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek van Imewo.

10. Imewo: goedkeuring agenda en goedkeuring partiële splitsing door overneming en
vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 25/06/2020.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 25/06/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig het voorstel van partiële splitsing door ovememing inzake de
overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo, goed.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit
geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene
vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een

overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal

worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de

toezichthoudende overheid.

11. Farys: goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS dv d.d. 16/06/2020.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene

vergadering TMVS dv van 16/06/2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten.

De gemeenteraad draagt eenparig de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de

algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16/06/2020, te onderschrijven en 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.

12. Farys: goedkeuring agenda van de jaarvergadering van TMVW ov d.d. 19/06/2020.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene

jaarvergadering TMVW ov van 19/06/2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten.

De gemeenteraad draagt eenparig de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de

algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 19/06/2020, te onderschrijven en 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.

13. IMWV: vaststelling mandaat volmachtdrager en goedkeuring agenda voor de algemene
vergadering van IMWV ov in vereffening d.d. 02/06/2020.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering van IMWV in vereffening van 2/06/2020 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten.

De gemeenteraad draagt eenparig aan de vertegenwoordiger van de gemeente op namens het bestuur
alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van IMWV in vereffening van
2/06/2020, te onderschrijven en 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.

14. IVBO: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 24/06/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op

24/06/2020 en de daarbij horende stukken goed.
De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene

vergadering van IVBO op 24/06/2020 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.
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15. WVI: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 3/06/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van de
West-Vlaamse Intercommunale van 3/06/2020 goed.

De gemeenteraad geeft eenparig de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene
vergadering het mandaat om:

• er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de

agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in

het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren.
• deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op

3/06/2020 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij
aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in

het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.

16. Zefier: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 11/06/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, de
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba

Zefier van 11/06/2020, goed.

17. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar
2020-2021.

De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor de Gemeentelijke Basisschool voor

het schooljaar 2020-2021 vast op:
• maandag 28 september 2020 (dag achter eerste communie)
• vrijdag 29 januari 2021.

18. Toekenning bijdrage aan Artsen Zonder Grenzen en aan vzw Glek.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het storten van een bijdrage van 250,- euro

aan Artsen Zonder Grenzen en 250,- euro aan vzw GLEK in de plaats van het organiseren van een

receptie naar aanleiding van de oppensioenstelling van een werknemer van de gemeente.

19. Goedkeuring huishoudelijk reglement:
voor- en naschoolse opvang
speelpleinwerking "De Ploeters"
voor deelname aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten

De gemeenteraad keurt eenparig de vermelde huishoudelijke reglementen goed.

20. Vaststellen retributiereglement:
voor de voor- en naschoolse opvang op de schooldagen
voor de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de
schoolvakanties
voor inning van ontvangsten van gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten

De gemeenteraad keurt eenparig de vermelde retributiereglementen goed.

21. Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 19/12/2019 m.b.t. het vaststellen van de
retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.

De gemeenteraad beslist eenparig de gemeenteraadsbeslissing van 19/12/2019 m.b.t. het vaststellen
van een retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de

speelplelnweiidng en activiteiten voor de sportdienst enjeugddienst tot 31/12/2020, in te trekken met
ingang van 01/07/2020.

1.0.

De Algemeen Directeur
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