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Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2019
(DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
28/03/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
28/03/2019 goed.

2. Zefier: goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van Zefier op
13/06/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van
de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 13/06/2019, goed.

3. Farys: goedkeuring agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv d.d.
11/06/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering
TMVS dv van 11/06/2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek
van de agendapunten, goed.
De raad draagt eenparig de aangeduide vertegenwoordiger/piaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11/06/2019, 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. WVI: goedkeuren agenda van de algemene vergadering d.d. 27/06/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de
agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging WVI van
27/06/2019, goed.
Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van WVI d.d.
27/06/2019, wordt eenparig het mandaat gegeven om, met recht van indepiaatsstelling:
• er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking

tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te
ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de
algemene vergadering uit te voeren.

• deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op
27/06/2019 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen
en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidsfijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de
agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.

5. RESOC Noord-West-Vlaanderen: aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger en tevens afgevaardigde in de algemene vergadering ERSV
West-Vlaanderen vzw.

De gemeenteraad stelt eenparig de heer Jacques Demeyere, schepen, aan als
vertegenwoordiger voor RESOC Noord-West-Vlaanderen en als afgevaardigde in de
algemene vergadering ERSV West-Vlaanderen vzw, en dit voor de ganse legislatuur.
Mevrouw Sylvia Vanhoorenweder, raadslid, wordt eenparig aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger en als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering ERSV
West-Vlaanderen vzw, en dit voor de ganse legislatuur.
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6. Afdeling Vastgoedtransacties: goedkeuring ontwerpakten kosteloze grondafstand
en erfdienstbaarheid van doorgang m.b.t. de realisatie van een recreatieve
fietsverbinding doorheen het domein Polderwind.

De gemeenteraad keurt eenparig de desbetreffende ontwerpakten en bijhorende plannen
goed.
De gemeente laat zich voor het verlijden van de akte vertegenwoordigen door de
insfrumenterende ambtenaar.

7. Beslissing om beroep te doen op de vzw WSG als aankoopcentrale voor de afname
van de overheidsopdracht voor diensten "Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen".

De gemeenteraad beslist eenparig beroep te doen op de aankoopcentrale van WSG vzw
voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract
"Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen" (Bestek nr. WSGvzw-2017/09/18).

8. Toetreding tot de vrijblijvende raamovereenkomst ICT van de stad Brugge.
De gemeenteraad beslist eenparig aan te sluiten bij de ICT-raamovereenkomst 2018-2024
van de stad Brugge en dit voor perceel 1, desktop hardware.

9. Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW.
De gemeenteraad keurt eenparig de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het
OCMW goed.

10. Reglement delegatie bevoegdheden door de gemeenteraad aan het college.
De gemeenteraad beslist eenparig de taken inzake dagelijks bestuur aan het college te
delegeren. De omschrijving van het begrip "dagelijks bestuur" is opgenomen in een
gemeenteraadsbesluit.

11. Reglement begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepen.

De gemeenteraad heft eenparig het reglement houdende de vaststelling van wat onder het
begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van 27/09/2007, op.
De gemeenteraad stelt eenparig het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat
onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, vast.

12. Vaststelling van de vrijgestelde verrichtingen voor het uitoefenen van een
voorafgaand visum door de financieel directeur.

De gemeenteraad heft eenparig de beslissing houdende het vastleggen van de voorwaarden
voor de uitoefening van het voorafgaand visum door de financieel directeur zoals vastgelegd
in de gemeenteraad van 27/09/2007, op.
De gemeenteraad stelt eenparig de vrijgestelde verrichtingen voor het uitoefenen van een
voorafgaand visum door de financieel directeur, vast.

13. Kennisname nieuwe samenstelling Seniorenadviesraad.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de samenstelling van die nieuwe
seniorenadviesraad.

14. Bekrachtigen van het charter 'Gezonde Gemeente'.
De gemeenteraad bekrachtigd eenparig de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 25/02/2019 inzake het charter 'Gezonde Gemeente'.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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