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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2021
1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 14 juni 2021 houdende de locatie
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 24/06/2021.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 14/06/2021
waarbij beslist werd om de zitting van de openbare vergadering van de gemeenteraad en de

raad voor maatschappelijk welzijn, die voorzien is op donderdag 24 juni 2021, te laten
doorgaan in de gemeentelijke zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96.
2. Goedkeuren notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 27/05/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.

27/05/2021 goed.
3. Financiën: jaarrekening dienstjaar 2020
vaststellen deel gemeente

goedkeuren deel OCMW
De gemeenteraad stelt eenparig de jaarrekening 2020 - deel gemeente met de wettelijke
rapporten vast.

De gemeenteraad keurt eenparig de jaarrekening 2020 - deel OCMW goed.
4. Mobiliteit: aanpassing overeenkomst derdebetalersregeling tussen de Lijn en de
gemeente Zuienkerke.
De gemeenteraad keurt eenparig de aangepaste overeenkomst derdebetaiersregeling

tussen De Lijn en de gemeente Zuienkerke waarbij ook de inwoners vanaf 65 jaar een
tussenkomst van 25 % verkrijgen, goed.
5. Ontwerpdossier "aanleg van een voet- en fietspad en uitvoeren wegen-en
rioleringswerken in de Kapel lestraat" - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerpdossier "aanleg van een voet- en fietspad en
uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de Kapellestraat" goed evenals de voorwaarden en
plaatsingsprocedure.
6. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en plaatsingsprocedure
voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het

jaar 2021.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek tot uitvoering van de
onderhoudswerken aan de Langedorpweg, Biezenstraat en Oude Molenweg en dit voor een

totaal geraamd bedrag van 424.652,28 euro (btw 21 % inbegrepen) en stelt de voorwaarden
en de plaatsingsprocedure vast.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De nodige kredieten zijn voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025 investeringsplan 2021
op IP-01 0200-00/2 240 007.
7. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het
schooljaar 2021 -2022.

De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor de Gemeentelijke
Basisschooi voor het schooljaar 2021-2022 vast op:
• maandag 4 oktober 2021
• vrijdag 12 november 2021.
8. Regionaal Landshap Houtland & Polders vzw: toetreding en goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst 2021 -2025.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot de toetreding tot het Regionaal
Landschap Houtland & Polders.
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De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst tussen het Regionaal
Landschap Houtland en Polders en de gemeente Zuienkerke goed.
9. Regionaal Landschap Houtland & Polders vzw: aanstellen vertegenwoordiger in
de algemene vergadering en in het bestuursorgaan.
De gemeenteraad stelt eenparig de heer Jacques Demeyere, schepen, aan als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en in het bestuursorgaan van het Regionaal
Landschap Houtland & Polders vzw.
1.0.

De Algemeen Directeur

De Voorzitter
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