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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2021

1. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 12 mei 2021 houdende de locatie
en het houden van de gemeenteraad op 27/05/2021 in hybride vorm.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 12/05/2021
waarbij beslist werd om de zitting van de gemeenteraad van donderdag 27/05/2021 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. 29/04/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
29/04/2021 goed.

3. Farys: goedkeuring agenda en agendapunten van de algemene jaarvergadering
van TMVW ov d.d. 18/06/2021.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de
algemene jaarvergadering TMVWovvan 18 juni 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 alle akten en bescheiden met betrekking tot
de algemene jaarvergadering van TMVWov vastgesteld op 18 juni 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.

4. IVBO: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 23/06/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO
op 23/06/2021 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de
gemeenteraad, goed.
De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van IVBO op 23/06/2021 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. IVBO: tariferingsvoorstel zakken voor ophaling rest" en bedrijfsafval, GFT en
P+MD vanaf 01/01/2022.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het tariferingsvoorstel.

6. Verkoop oude graafkraan.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de oude kraan 'ATLAS 1302' te
vervreemden door een verkoop die gerealiseerd wordt na marktconsultatie.
De gemeenteraad gelast eenparig het College van Burgemeester en Schepenen met deze
marktconsultatie en met de beslissing over de definitieve toewijzing aan de meest biedende.

7. Financiën: nieuw besluit betreffende de berekening van de forfaitaire kosten van
de brandweer voor de jaren 2011 en 2012.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan het nieuwe voorstel van definitieve
afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en
2012.

8. Ontwerpdossier "aanleg van een fietspad en uitvoeren wegen- en
rioleringswerken in de Prins Leopoldstraat" - goedkeuring.

1/2



De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het aanleggen van een
dubbelrichtingsfietspad en het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Prins
Leopoldstraat.
De gemeenteraad hecht eenparig zij n goedkeuring te hechten aan de bepalingen en de
voorwaarden binnen dewelke voormelde opdracht zal worden gegund en die vervat zijn in
het ontwerpdossier opgemaakt door het provinciebestuur West-Vlaanderen.
De kostenraming van het gemeentelijk aandeel bedraagt € 182.232,01 inclusief proefkosten
en btw. De nodige kredieten zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 onder artikel
M20-A40102/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/fP-02/U/0.
De gemeenteraad stemt eenparig in met het opstarten van de openbare procedure voor
de opdracht "Aanleggen van een dubbeirichtingsfietspad en het uitvoeren van wegen-en
rioleringswerken in de Prins Leopoldstraat".
De gemeenteraad beslist eenparig het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van dit besluit.

9. Principiële toestemming voor het gebruiken van de mobiele camera's door de
politiezone.

De gemeenteraad verleent eenparig principiële toestemming voor het gebruiken van mobiele
camera's door de politiezone in een niet-besloten plaats, desgevallend een besloten plaats
waarvan ze niet de beheerder is, op het grondgebied van de gemeente.

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeer- en
stilstandverbod in de Nieuwe Steenweg vanaf de scheidingslijn tussen de
woningen nrs. 31-33 tot aan de wegversmalling t.h.v. de gemeentelijke
basisschool.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goed waarbij het de bestuurders van motorvoertuigen verboden is stil te staan en te parkeren
in de Nieuwe Steenweg vanaf de scheidingslijn tussen de woningen nrs. 31-33 tot aan de
wegversmalling t.h.v. de gemeentelijke basisschooi.

11. Besluit tot goedkeuring van een tweede 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 datum tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om contact- en bronopsporing ter bestrijding van
de COVID-19 pandemie te versterken - bekrachtiging collegebesluit d.d.
10/05/2021.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het collegebesluit d.d. 10/05/2021 waarbij een
tweede 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 werd goedgekeurd.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter

2/2


