
Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2019
(DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Openbare zitting

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

2. Imewo: goedkeuring agenda en agendapunten voor de algemene vergadering d.d.
24/06/2019 en vaststelling van het mandaat.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 24 juni 2019, goed.
De gemeenteraad beslist eenparig de vertegenwoordiger van de gemeente die zal
deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende
Vereniging Imewo op 24 Juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

3. Farys: goedkeuring agenda van de algemene jaarvergadering van TMVW ov d.d.
21/06/2019.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering IMWV ov van 25 juni 2019 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 l MWVov vastgesteld op 25 juni 2019, 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. IMWV: vaststelling mandaat volmachtdrager en goedkeuring agenda voor de
algemene jaarvergadering d.d. 25/06/2019.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering IMWV ov van 25 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De gemeenteraad draagt eenparig aan de vertegenwoordiger van de gemeente op namens
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van
IMWV ov vastgesteld op 25 juni 2019 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.

5. IMWV: vaststelling mandaat volmachtdrager - goedkeuring niet verlenging IMWV.
De gemeenteraad beslist eenparig akkoord te gaan met het voorstel om het
intergemeentelijke samenwerkingsverband IMWV niet te verlengen en stemt aldus bij de
vereffening van IMWV ov in met een rechtstreekse deelname in TMVW ov.

6. IVBO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 26/06/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO
op 26/06/2019 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 26/06/2019 eenparig op alle besluiten te treffen in
opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en
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te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het
nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

7. Tweede partiële herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan - West-Vlaanderen
- advies.

De gemeenteraad beslist eenparig geen advies uit te brengen inzake de tweede partiële
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV).

8. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de
invoering van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Statiesteenweg.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
waarbij een snelheidsbeperking tot 50 km/uur wordt ingevoerd in de Statiesteenweg, goed.
De snelheidsbeperking zal aangeduid worden door de plaatsing van de borden C43.

9. Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
'Nieuwmunster'.

De gemeenteraad stelt eenparig het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan 'Nieuwmunster' met bijhorende plannen vast.
De gemeenteraad beslist eenparig het College van Burgemeester en Schepenen te belasten
met het door de wet voorgeschreven openbaar onderzoek.

10. Voorlopig vaststellen van de inrichtingsnota 'Nieuwmunster'.
De gemeenteraad stelt eenparig de inrichtingsnota 'Nieuwmunster' voorlopig vast.
De gemeenteraad beslist eenparig het College van Burgemeester en Schepenen te belasten
met het openbaar onderzoek en de inrichtingsnota voor advies door te sturen naar de
deputatie.

11. Voorlopig vaststellen van het grondruilplan 'Nieuwmunster'- herverkaveling uit
kracht van wet met planologische ruil.

De gemeenteraad stelt eenparig het grondruilplan 'Nieuwmunster' - herverkaveling uit kracht
van wet - opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij en goedgekeurd door de
landcommissie voorlopig vast.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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