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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 MAART 2021
1. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 15/03/2021 houdende de locatie en
het laten doorgaan van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
van 25/03/2021 in hybride vorm.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 15/03/2021
waarbij beslist werd om de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn van donderdag 25/03/2021 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. 25/02/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.

25/02/2021 goed.
3. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen: jaaractieplan 2021 -advies.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan hetjaaractieplan 2021 van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, welke BBC-matig is opgebouwd rond drie
beleidsdomeinen, met name Algemene Financiering, Interne organisatie, beleid- en
organisatiebeheersing, en Veiligheidsketen.
4. Principiële goedkeuring tot de aankoop en de heraanleg van de Schoeringedreef.
De gemeenteraad beslist, met lOja-stemmen en 1 nee-stem, zijn principiële goedkeuring te
verlenen tot de aankoop en heraanleg van de Schoeringedreef en de Afdeling
Vastgoedtransacties aan te stellen voor de afhandeling van aankoop van het perceel en het
verlijden van de akte.
5. Definitieve vaststelling van de inrichtingsnota 'Nieuwmunster'.
De gemeenteraad stelt eenparig de inrichtingsnota 'Nieuwmunster' definitief vast.
De inrichtingsnota Nieuwmunster kan worden ingezien bij de gemeente Zuienkerke.

De gemeente Zuienkerke is belast met de uitvoering van de maatregelen 1 tot 6 die zijn
opgenomen in de inrichtingsnota.

De Nieuwe Polder van Blankenberge is belast met de uitvoering van de maatregel "De aanleg
van de by pass voor het Kerkvliet via de realisatie van een nieuwe ingebuisde waterloop" die
is opgenomen als taak voor de Nieuwe Polder van Blankenberge in de inrichtingsnota.

Doordat herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil als instrument opgenomen is
in de inrichtingsnota Nieuwmunster wordt, conform artikel 2.1.36 van het decreet van 28 maart

2014 betreffende de landinrichting, de duur van de Jachtovereenkomsten die gesloten zijn
vanaf de vaststelling van de inrichtingsnota, van rechtswege beperkt tot de overschrijving van

de herverkavelingsakte op het hypotheekkantoor.
6. Ingebruikname van mobiele bewakingscamera's door de politiezone BlankenbergeZuienkerke op het grondgebied van Zuienkerke voor de aanpak van
maatschappelijk overlast - advies.
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies voor de ingebruikname van een
verplaatsbare camera op het grondgebied van Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig het volledig grondgebied van de gemeente af te bakenen
als zone waarbinnen deze camera verplaatst kan worden.

Dit besluit geldt tot herziening.
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