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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 2020
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van 29/10/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.

29/10/2020 goed.
2, Bekrachtiging besluit van de Burgemeester m.b.t. de locatie en het laten doorgaan

van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 26/11/2020 in
hybride vorm.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 16/11/2020 waarbij
beslist werd om de zitting voor de openbare vergadering van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn, die voorzien is op donderdag 26/11/2020 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.

3. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 30/10/2020 m.b.t. de tijdelijke sluiting
van de openbare bibliotheek.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 30/10/2020 waarbij

beslist werd om de openbare bibliotheek tijdelijk te sluiten.
4. Financiën: meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 deel gemeente -vaststelling.
De gemeenteraad stelt eenparig het deel van de gemeente van de meerjarenplan-aanpassing 1
2020-2025 vast.
5. Financiën: meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 deel OCMW- goedkeuring.
De gemeenteraad keurt eenparig het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad van
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed.
6. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2021 kerkfabrieken - akteneming.
Sint-Bavo te Houtave
O.L.-Vrouwte Meetkerke

Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster
Sint-Michiel te Zuienkerke
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de budgetten 2021 van voornoemde kerkfabrieken.
7. WVI: goedkeuren agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d.

16/12/2020 en vaststelling mandaat volmachtdrager.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders
van de West-Vlaamse Intercommunale van 16 december 2020, goed. De vertegenwoordiger van de
gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering wordt eenparig opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
8. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeerverbod
t.h.v. de wegversmallingen in de Weimanstraat.
De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed
waarbij een parkeerverbod wordt ingevoerd t.h.v. de wegversmallingen in de Weimanstraat. Het
parkeerverbod geldt 12 m vóór en 12 m na het uiterste paaltje van de wegversmalling en dit aan
beide kanten van de weg. Het parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen een
gele onderbroken streep aan de kant van de rijbaan.
9. Aansluiten bij de aankoopcentrale voor overheidsopdrachten VEB (Vlaams
energiebedrijf) - overeenkomst voor levering van elektriciteit en gas - bekrachtiging
collegebesluit.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig de collegebesluiten d.d. 19/10/2020 en 16/1 1/2020 m.b.t.
respectievelijk de aansluiting bij de aankoopcentrale voor overheidsopdrachten VEB en de goedkeuring
van de overeenkomsten voor de levering van aardgas en groen elektriciteit.
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