
Zuienkerke, 11 december 2019

Zuienkerke
BUEENROEPING GEMEENTERAAD

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad
voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 19 december 2019 om 19 h 45.

DAGORDE
Openbare zitting.

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 28/11/2019.
2. Financiën : besluit van de gouverneur tot de goedkeuring van de jaarrekening over het

financieel boekjaar 2018 van de gemeente - kennisname.
3. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2020.

• heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
• heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
• belasting op ophalen huisvuil
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
• belasting op dansgelegenheden
" belasting op te huur stellen van kamers
• belasting op tweede verblijven
• belasting op kampeerterreinen
• belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
• belasting op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee

vergelijkbare afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen
• retributie huwelijkspiechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen
• retributie voor ophalen snoeiafval
• retributie voor ophalen grof huisvuil
• retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
• retributie voor het gebruik hakselaar
• retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
• retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
• retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen
• retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de

speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst
• retributie op het verstrekken van huisvuilzakken

4. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen : kennis nemen van meerjarenplan 2020-2025
en verlenen van advies aan het jaaractieplan 2020.

5. Financiën : meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente-vaststelling.
6. Financiën : meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - goedkeuring.
7. VZW Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke : bekrachtiging van besluit van het

College van Burgemeester en Schepenen d.d. 9/12/2019 houdende goedkeuring van
agenda en agendapunten van de algemene vergadering d.d. 11/12/2019.

8. Jeugddienst: aanpassing statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota
jeugdraad Zuienkerke - goedkeuring.

9. Onderwijs : goedkeuren samenwerkingsafspraken die de Gemeentelijke Basisschool
't Polderhart Zuienkerke maakt met het Centrum voor Leerlingenbegeieiding Vrij CLB
Havens vestigingsplaats Blankenberge.

10. Goedkeuring verklaring van instemming met de aan de gemeente Zuienkerke
toegewezen taken in de inrichtingsnota 'Nieuwmunster'.

11. Definitief vaststellen van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
' Nieuwmunster'.

12. Definitief vaststellen van het grondruilplan 'Nieuwmunster' - herverkaveling uit kracht
van wet met planologische ruil.

13. Varia.

De algemeen directeur, De voorzitter,
F. Goethals,/,-—- . /-. G. Qulntens


