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Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 1 JULI 2019

Openbare zitting

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 23/05/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
25/04/2019 goed.

2. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2018.
De gemeenteraad stelt eenparig de jaarrekening 2018 van de gemeente met de wettelijke rapporten
vast.

3. Financiën: goedkeuren jaarrekening OCMW dienstjaar 2018.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2018 van het OCMW.

4. Organisatiebeheersing: beheer van de kasprovisies.
De Gemeenteraad neemt eenparig kennis van de beslissing van de algemeen directeur betreffende
het beheer van de kasprovisies.

5. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag uren beleidsondersteuning voor het schooljaar
2019-2020.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te
ondersteunen met 12 uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2019-2020.

6. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2019-
2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de wijze van berekening en de uitbetaling van het middagtoezicht
voor het schooljaar 2019-2020 goed.

7. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar
2019-2020.

De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2019-2020 vast op:
• vrijdag 4 oktober 2019,
• maandag 3 februari 2020.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het
uitvoeren van onderhoudswerken aan de Statiesteenweg en de Kerkhofstraat.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot uitvoering van de onderhoudswerken aan de
Statiesteenweg en de Kerkhofstraat en keurt het bestek hiervoor eenparig goed.
De raming der werken bedraagt 157.331, 36 euro (BTW 21 % inbegrepen).
De gunning zal geschieden via openbare procedure.

9. Eerstelijnszone Oostkust - (voorlopige) Zorgraad: aanstellen vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Mevrouw Inez Goderis, directeur sociaal beleid wordt eenparig aangeduid als vertegenwoordiger voor
de (voorlopige) zorgraad ELZ oostkust. Mevrouw Annelies Dewulf, schepen van jeugd, onderwijs,
gezin, volksgezondheid en senioren wordt eenparig aangeduid als plaatsvervanger.

Geheime zitting

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend algemeen directeur tijdens de verlofperiode
van de titularis.

De heer Bart Vanpraet, administratief deskundige, wordt eenparig aangesteld als waarnemend
algemeen directeur tijdens de verlofperiode van detitularis (van 29/07 t.e.m. 09/08/2019).
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De Algemeen Directeur ; -~te, De Voorzitter


