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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2021

1. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 19 april 2021 houdende de locatie en
het laten doorgaan van de gemeenteraad van 29/04/2021 in hybride vorm.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 19/04/2021 waarbij
beslist werd om de zitting van de gemeenteraad van donderdag 29/04/2021 te laten doorgaan in
hybride vorm waarbij de raadsleden naar keuze aan de raad fysiek dan wel digitaal kunnen
deelnemen.
De fysieke vergadering gaat door in zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96,

2. Goedkeuren notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 25/03/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
25/03/2021 goed.
3. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2020

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Sint-Bavo Houtave
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Sint-Michiel Zuienkerke

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen
van 2020 van de respectievelijke kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.

4. Imewo: goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat voor de algemene
vergadering.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewod.d. 16/06/2021.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 16 juni 2021
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verlaagd zou worden), wordt eenparig
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

5. Farys: goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS dv d.d.
15/06/2021.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 15/06/2021 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 alfe akten en bescheiden met betrekking tot de
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15/06/2021, 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.

6. Zefier: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 10/06/2021.
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 10/06/2021 ,goed.

7. WV1: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 16/06/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders
van de West-Vlaamse Intercommunale van 16/06/2021 goed.
De gemeenteraad geeft eenparig de vertegenwoordiger die zat 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.

1/2



• deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op
16/06/2021 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.

8. Aankoop van een tweedehands graafkraan.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot de aankoop van een tweedehands
graafkraan.

De raming bedraagt 100.000,00 euro.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De kredieten ter financiering zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 investeringsplan 2021
onder actiepunt M20-A20301.

9. Besluit tot goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst,
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houden het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om
contact- en bronopsporing ter bestrijding van het COVID-19 pandemie te versterken -
bekrachtiging collegebesluit d.d. 12/04/2021.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig hetcollegebesluitd.d. 12/04/2021 waarbij het addendum
bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg- en Gezondheid
houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om contact" en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 pandemie te versterken.

10. Hervaststelling algemene politieverordening.
De gemeenteraad beslist eenparig de algemene politieverordening, die hen/verkt werd in het
kader van het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties, her vast te stellen.

11. Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht
gemengde inbreuken in inbreuken verkeer - goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het protocolakkoord met het Parket
West-Vlaanderen betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde
inbreuken en inbreuken verkeer.

12. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
tussen de stad Blankenberge en de gemeente Zuienkerke - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Blankenberge
en de gemeente Zuienkerke inzake de gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente
Zuienkerke goed en verleent eenparig zijn akkoord met de aanwijzing van de ambtenaren belast
met de oplegging van de administratieve geldboetes en tot inning van de boetes in uitvoering van
de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

13. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Oostende en de gemeente Zuienkerke
inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het
kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de
jeugdcriminaliteit - goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad Oostende en de gemeente Zuienkerke inzake de bemiddelingsprocedure bij
gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van
de federale regering m.b.t. dejeugdcriminaiiteit

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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