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Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 27/12/2018.
De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 27 december 2018 goed.

2. Verslag van de instaliatievergadering van 03/01/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de installatievergadering d.d. 3 januari 2019

goed.

3. Verlenen van advies voor de jaaractieplannen 2019 van de
Hulpverleningszone 1 West-VSaanderen.

Motivering

Feiten en context

De Zoneraad van Hulpverleningszone l West-Vlaanderen heeft in zitting van 3 december
2018 dejaaractieplannen van de directies Uitrusting, Operaties - Vorming, Training en

Opleiding, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering voor 2019 voorlopig goedgekeurd.
De jaaractieplannen moeten ter advies worden voorgelegd aan de gemeenteraden conform

artikel 23 §3 van de Wet Civiele Veiligheid.

Juridische gronden

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 23 § 3 van de Wet Civiele Veiligheid.

Advies en motivering

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor gunstig advies te verlenen aan de

Jaaractieplaimen 2019 van de Hulpverleningszone l West-Vlaanderen.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

Gunstig advies te verlenen aan dejaaractieplannen 2019 die betrekking hebben op Uitrusting,
Operaties - Vonning, Training en Opleiding, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering van de

Hulpverleningszone l West" Vlaanderen.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de Voorzitter van de

Hulpverleningszone l West-Vlaanderen.
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4. Gemeentelijke jeugdraad - erkenning als adviesorgaan.
Motiverins

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 03/01/2019 wordt aan de gemeenteraad

gevraagd de Zuienkerkse jeugdraad, die opgericht werd op 29 april 2000, opnieuw te
erkennen als adviesorgaan.

Juridische gronden

Artikel 5 § l van het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

jeugdbeleid bepaalt dat, met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de
voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van het

meerjarenplan, de gemeenteraad eenjeugdraad opricht of een al bestaande jeugdraad erkend.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
De Zuienkerkse Jeugdraad te erkennen als adviesorgaan inzake j eugdaangelegenheden.

5. Gemeenteiijke cultuurraad - erkenning ais adviesorgaan.
Mofiverine

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 03/01/2019 wordt aan de gemeenteraad

gevraagd de Zuienkerkse cultuurraad, die opgericht werd op 05/10/1993, opnieuw te erkennen

als adviesorgaan.

Juridische gronden

Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
De gemeentelijke cultuurraad opnieuw te erkemien als adviesorgaan.

Artikel 2
De gemeentelijke cultuurraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het

gemeentelijk cultuurbeleid.

6. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening: vaststellen aantal
leden en maatschappelijke geledingen.

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 8 maart 2001 beslist tot oprichting van een

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

Juridische gronden

Artikel l .3.3. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) bepaalt dat na installatie
van een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe commissie moet worden samengesteld.



Advies en motivering

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor rekening te houden met de normen

van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

Het aantal leden van de Gecoro vast te stellen op 9 effectieve leden.

Artikel 2

De leden niet-deskundigen zijn afgevaardigden van 3 gemeentelijke maatschappelijke

geledingen namelijk:
- maatschappelijke geleding vereniging van werknemers
- maatschappelijke geleding vereniging van landbouwers

- maatschappelijke geleding van zelfstandigen.

Artikel 3

Minstens 3 van de commissieleden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake

ruimtelijke ordening.

7. Onderwijs:
aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor het beheerscomité van de scholengemeenschap "De Oostkant".
aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
in het OCSG van de scholengemeenschap "De Oostkant".
aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap "De Oostkant",

Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vemieuwmg van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen in het beheerscomité, in het OCSG en in de reaffectatiecommissie van de

scholengemeenschap "De Oostkant .

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke, aan

te stellen als vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de scholengemeenschap "De

Oostkant" voor de ganse duur van de legislatuur.

De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke, aan te

stellen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de

scholengemeenschap "De Oostkant voor de ganse duur van de legislatuur.

Artikel 2

Mevrouw Amielies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke, aan

te stellen als vertegenwoordiger in het OCSG van de scholengemeenschap "De Oostkant"

voor de ganse duur van de legislatuur.



De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke, aan te

stellen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het OCSG van de scholengemeenschap

De Oostkant voor de ganse duur van de legislatuur.

Artikel 3

Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke, aan

te stellen als vertegenwoordiger in de r eaffectatie commissie van de scholengemeenschap De

Oostkant" voor de ganse duur van de legislatuur.

De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke, aan te
stellen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie van de

scholengemeenschap "De Oostkant voor de ganse duur van de legislatuur.

8. Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Brugge - Zuienkerke: aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 dient de gemeenteraad een

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden in het
beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Zuienkerke.

De overeenkomst DKO Bmgge-Zuienkerke vermeldt dat in het beheerscomité door elke

gemeenteraad een lid van het College van Burgemeester en Schepenen wordt afgevaardigd

alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief
lid.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke, aan

te stellen als vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Interlokale Vereniging

Deeltijds Kunstonderwijs Bmgge-Zuienkerke voor de ganse duur van de legislatuur.

De heer Alain De VUeghe, Burgemeester, wonende Nieuwe Steenweg 40a te 8377
Zuienkerke, aan te stellen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het beheerscomité

van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Zuienkerke voor de ganse

duur van de legislatuur.

9. Vervoerregio Brugge: toetreden tot Vervoerregioraad en aanduiden
gemeentelijke vertegenwoordiger en ambtelijke vertegenwoordiger.

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp
van decreet betreffende de basisbereikbaarheid;

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio's en de afbakening van deze

vervoerregio's;

Gelet dat bij die afbakening de gemeente Zuienkerke deel uitmaakt van de vervoerregio
Brugge;
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden

opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten

vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;



Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op

deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het

mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit,
het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook

doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met

uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de

opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en
evalueren van regionale mobiïiteitsprogramma's en -projecten die van strategisch belang zijn

op het niveau van de vervoerregio;

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren

aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie

delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van

concrete acties;

Gaat over tot geheime stemming;

Besluit, met eenparigheid van stemmen

Artikel l - De burgemeester Alain De VIieghe, wonende Nieuwe Steenweg 40a te 8377
Zuienkerke is de vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de

vervoerregio Bmgge.

Art. 2 - De heer Patrick Van den Fonteyne is de ambtelijke vertegenwoordiger van de

gemeente in de vervoerregio Brugge. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de

vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.

Art. 3 - De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het

mobiliteitsplan van de vervoerregio Brugge. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld

voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter

beschikking gesteld van de vervoerregioraad in fmictie van de opmaak van het mobiliteitsplan

voor de vervoerregio en/ofvoor de voorbereidmg van concrete projecten

Art. 4 ~- Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit

besluit.

Art. 5 m Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Brugge (Koning Albert I-laan 1.2, bus 81 - 8200 Brugge en/of

vervoerregio.bmgge@vlaEuideren.be).

tO.WVi: goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van
28 februari 2019.

Motivermg

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende

veremgmg.

De gemeente werd per aangetekend schrijven opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale op 28
februari 2019.
Deze buitengewone algemene vergadering bijeenkomt met volgende agenda:
l. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december

2018.
2. Benoeming leden raad van bestuur.

3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met

raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde.

4. Goedkeuring code van goed bestuur.

5. Mededelingen.



Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 28 februari 2019.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op

te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad

in verband met de te behandelen agendapunten.

H.WVi: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Mofiverins

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de West-Vlaamse Intercommunale.

Juridische gronden

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene

vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de

gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

De heer Alain De Vlieghe, Burgemeester, wonende Nieuwe Steenweg 40a te 8377

Zuienkerke, wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de

West-Vlaamse Intercommunale, en dit voor de ganse legislatuur.

Artikel 2

De heer Jacques Demeyere, Schepen, wonende Oostendse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke,
wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen

van de West-Vlaamse Intercommunale, en dit voor de ganse legislatuur.

12.lmewo: goedkeuring agenda van de buitengewone aigemene vergadering
d.d. 19/03/2019 en voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité West

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de

opdrachthoudende vereniging Imewo;

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Imewo die op 19 maart 2019 plaatsheeft m de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid

808 te 9000 Gent;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 20 november 2018 per
brief overgemaakt werd;



Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij
Imewo onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een

algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;

Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurs comité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het recht

heeft om één (l) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal b estuurs comité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het
om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;

Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de

raad van bestuur beperkt is tot negen (9);
Gelet op het feit dat het om 'onafhankelijke bestuurders' moet gaan in de zin van artikel 1.1.1

?2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven

in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;

Gelet op de beraadslagingen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Artikel l:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone

zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 19 maart 2019 met als enig agendapunt

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen'.

Artikel 2:
De heer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, voor te dragen als

kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) West van de opdrachthoudende
vereniging, voor een duur van zes j aar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2019 tot
aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikels:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 19 maart 2019, op te dragen

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikel.

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kermisgeving hiervan te verrichten, aan de opdrachthoudende

vereniging ïmewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brussels esteenweg 199 te 9090 Melle.

13Jmewo: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de

opdrachthoudende vereniging Imewo;

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Imewo die op 19 maart 2019 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid

808 te 9000 Gent;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 20 november 2018 per
brief overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald

wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdiachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te



wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen

worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het

punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook

gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers

niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC)

of voor de raad van bestuur;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat over tot geheime stemming;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel l:
De heer Wim Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienlcerke, aan te

duiden ais vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de

periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2:
Mevrouw Christme Jonckheere, raadslid, wonende Bmgse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke,

aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3:
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende

vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Bmsselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

14.IMWV ov: goedkeuren agenda en agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering d.d. 12/03/2019.

Qyerwegingen

Gelet op het feit dat gemeente Zuienkerke aangesloten is bij IMWV ov;
Gelet op de statuten van IMWV ov;
Gelet op de oproepingsbriefvoor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op

12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel,!:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering IMWV ov van 12 maart 2019 en de daarbij behorende

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

l. Benoemingen bestuurders
2. Mededelingen

Varia

Artikel 2:
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaats vervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle alcten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene

vergadering van IMWV ov vastgesteld op 12 maart 2019, te onderscb:ijven en haar/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.



Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal:
» hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat l te 9000 Gent,

» hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be,
gestuurd worden.

15.1IVIWV ov: voordracht kandidaat-bestuurder.
Gelet op het feit dat gemeente Zuienkerke aangesloten is bij IMWV ov;
Gelet op de statuten van IMWV ov;
Gelet op de oproepingsbriefvoor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op

12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 34 van het Decreet

Lokaal Bestuur;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Artikel l:
Mevrouw Jonckheere Ch-istine, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377

Nieuvmumster, e-mailadres: schouteetenjonc3dieere@gmail.com, wordt voorgedragen als
kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van IMWV ov.

Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit zal:

® hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat l te 9000 Gent,

o hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be,
gestuurd worden.

16.IMWVov: aanduiding vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen.

Gelet op het feit dat gemeente Zuienkerke aangesloten is bij IMWV ov;
Gelet op de statuten van IMWV ov;

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op

12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 34 van het Decreet
Lokaal Bestuur;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Artikel l:
De heer Goethals Eddy. raadslid, wonende Dorpweg 26 te 8377 Meetkerke, e-mailadres:

eddy.marierose@telenet.be, wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van IMWV ov en wordt gevolmachtigd in naam van de

gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de

aanwezigheidsUJst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat

nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
De heer Cools Wim, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke, e-

mailadres: wim.cools@zuienkerke.be, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel!:
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.



Artikel 4:
Een afschrift van dit besluit zal:
» hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat l te 9000 Gent,

» hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be,
gestuurd worden.

17.IVBO: voordracht kandidaat-bestuurder.
Motivering

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO voor de

inzameling en verwerking van het afval op haar grondgebied.
Overeenkomstig artikel 24, a), tweede zin, van de statuten zal de algemene vergadering van
27 maart 2019 voorzien in de algehele vervanging van de raad van bestuur.

De gemeente Zuienkerke mag één kandidaat-bestuurder voordragen.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Juridische gronden

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de

gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
De heer Noël Delaere, raadslid, wonende Leeglandstraat 24 te 8377 Zuienkerke, voor te
dragen als kandidaat-bestuurder van de IVBO voor benoeming op de Algemene Vergadering
van 27 maart 2019.

Artike! 2
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij

genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de IVBO, Pathoekeweg 41 te

8000 Brugge.

18.IVBO: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Motiverins

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij het Intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO voor de

inzameling en verwerking van het afval op haar grondgebied.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van IVBO.

Juridische gronden

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene

vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de

gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.
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BesSuit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

Mevrouw Cb-istine Jonckheere, raadslid, wonende Bmgse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke,

wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de ÏVBO, en dit

voor de ganse duur van de legislatuur.

Artikel 2

De heer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, wordt aangesteld

als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de IVBO, en
dit voor de ganse duur van de legislatuur.

19. Het Lindenhof: voordracht van kandidaat-bestuurder.
Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een bestuurder aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de raad van bestuur

van Het Lindenhof.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

De heer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, als bestuurder

van de bouwmaatschappij 'Het Lindenhof voor te dragen.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal aan 'Het Lindenhof gestuurd worden.

20. Het Lindenhof: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om de

gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Het Lindenhof.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
De heer Eddy Goethals, raadslid, wonende Dorpweg 26 te 8377 Ziüenkerke, aan te duiden als
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen bij Het Lindenhofen dit voor de ganse

duur van de legislatuur.

Artikel 2

Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke, aan

te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen bij Het

Lindeahofen dit voor de ganse duur van de legislatuur.

" "^-.---.
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21.Vivendo: aanduiding deskundige voor de Raad van Bestuur.
Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een deskundige aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de raad van bestuur

van Vivendo en dit zonder stemrecht.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
De heer Eddy Goethals, raadslid, wonende Dorpweg 26 te 8377 Zuienkerke, aan te duiden als

deskundige om de gemeente te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Vivendo voor

de ganse duur van de legislatuur en dit zonder stemrecht.

22.Vivendo: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Motiveriae

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Vivendo.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

De heer Geert Quintens, raadslid, wonende Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, aan te duiden als

vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Vivendo en dit voor de ganse duur

van de legislatuur.

Artikel 2
De heer Alaln De Vlieghe, Burgemeester, wonende Nieuwe Steenweg 40a te 8377

Zuienkerke, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Vivendo en dit voor de ganse duur van de legislatuur.

23.VVSG: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van VVSG.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen
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Mevrouw Sarah Slembrouck, raadslid, wonende Statiesteenweg 12 te 8377 Zuienlcerke, aan te

duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van VVSG en dit voor de

ganse duur van de legislatuur.

Artikel 2

Mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke,

aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
VVSG en dit voor de ganse duur van de legislatuur.

24.0VSG: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te

vertegenwoordigen m de algemene vergaderingen van OVSG.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l
Mevrouw Sarah Slembrouck, raadslid, wonende Statiesteenweg 12 te 8377 Zuienkerke, aan te

duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van OVSG en dit voor de

ganse duur van de legislatuur.

Artikel 2

Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende Oude Molenweg 16 te 8377 Zuienkerke, aan

te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
OVSG en dit voor de ganse duur van de legislatuur.

25. Ethias: aanduiding vertegenwoordiger en plaatselijk vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen.

Motivering

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen m de algemene vergaderingen van Ethias.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

De heer Jacques Demeyere, Schepen, wonende Oostendse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke,

wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ethias en dit

voor de ganse duur van de legislatuur.
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Artikel 2

De heer Wmi Cools, Schepen, wonende Nieuwe Steenweg 136 te 8377 Zuienkerke, wordt

aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
Ethias en dit voor de ganse duur van de legislatuur.

26.Aanduiding vertegenwoordiger in de bibliotheekraad van het autonoom
gemeentebedrijf Blankenberge.

Motiverins

Feiten en context

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe

een vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
bibliotheekraad van het autonoom gemeentebedrijfBlankenberge.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Artikel l

Mevrouw Ernmy Lagast, raadslid, wonende Copsweg 4 te 8377 Zuienkerke, aan te stellen als
vertegenwoordiger voor de bibliotheekraad van het autonoom gemeentebedrijfBlarLkenberge

en dit voor de ganse duur van de legislatuur.

27.Varia.
Raadslid Sylvia Vanhoorenweder vraagt voor het verkeersveiliger maken van de weg van de

Oostendse Steenweg naar Houtave dorp voor de kinderen die er te voet moeten gaan. Zij stelt

voor eventueel een voetpad aan te leggen.

Schepen Wim Cools meldt dat binnenkort wegeniswerken uitgevoerd zullen worden in de
Kapellestraat. Gezien er vooraf door de ontwerper een studie moet gemaakt worden stelt hij

voor na te gaan als dit in het studiedossier kan opgenomen worden.

Geen punten meer op de dagorde staande, verklaart de Voorzitter de zitting geheven.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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