
Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 2019

Openbare zitting

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van 29/08/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
29/08/2019 goed.

2. Centraal Kerkbestuur: meerjarenplan 2020-2025 kerkfabrieken - goedkeuring.
Sint-Bavo te Houtave
O.L.-Vrouw te Meetkerke
Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster
Sint-Michiel te Zuienkerke

De gemeenteraad keurt eenparig het meerjarenplan 2020-2025 van voornoemde
kerkfabrieken goed.

3. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2020 kerkfabrieken - akteneming.
Sint-Bavo te Houtave
O.L.-Vrouwte Meetkerke
Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster
Sint-Michiel te Zuienkerke

De gemeenteraad neemt eenparig akte van het budget 2020 van voornoemde kerkfabrieken.

4. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen:
strategisch meerjarenplan 2020-2025 - advies
jaarlijks actieplan 2020 - advies
begroting 2020 - advies
vaststellen van de werkingsbijdrage voor de gemeente voor het dienstjaar 2020

Gelet op feit dat op de zoneraad van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
d.d.23/09/2019 nog geen beslissing werd genomen inzake de voorlopige goedkeuring van
het meerjarenplan 2020-2025 en het daaruit voortvloeiend Jaarlijks actieplan 2020 en deze
punten verdaagd werden naar een volgende zitting, kunnen de punten niet behandeld
worden door de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de
gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het
gemeentebudget 2020 vast op budgetsleutel 2020/6494001/0410 van het exploitatiebudget
ten bedrage van 106.449,- euro.

5. IMWV: goedkeuren agenda en agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 05/11/2019.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering van IMWV ov van 05/11/2019inzake de beëindiging van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband en de daarbij behorende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten.
De gemeente Zuienkerke draagt mevrouw Christine Jonckheere voor als vereffenaar.

6. IVBO: goedkeuren statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering d.d.
18/12/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging van de
buitengewone algemene vergadering van IVBO op 18/12/2019 en de daarbij horende
stukken goed en draagt eenparig de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IVBO op 18/12/2019 op alle besluiten te treffen in
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opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en
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. TWtVS dv: goedkeuren statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering
d.d. 10/12/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de voorgestelde statutenwijziging van de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort
TMVS dv goed.
De gemeenteraad geeft eenparig opdracht aan zijn vertegenwoordigers) deze wijzigingen
op de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

8. Nieuwe samenstelling milieuraad.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de nieuwe samenstelling van de milieuraad.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter

-é-,

.^.-

2/2


