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Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 31 AUGUSTUS 2020

Wegens de coronamaatregelen worden, bij Besluit van de Burgemeester d.d. 17/08/2020, de
agendapunten van de openbare zitting niet openbaar maar in besloten zitting behandeld.

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 17 augustus 2020 m.b.t. het
houden van de gemeenteraadscommissie d.d. 27/08/2020 en de gemeente- en
OCMW-raad d.d. 31/08/2020 in besloten zitting.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 17/08/2020
waarbij beslist werd om de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie d.d. 27/08/2020
en van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31/08/2020 in
besloten zitting te houden.

2. Goedkeuren notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 25/06/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
25/06/2020 goed.

3. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestljden pakket schooljaar 2020-2021.
De gemeenteraad stelt eenparig het lestijdenpakket 2020-2021 vast.

4. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar
2021.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de verlofregeling voor het
administratief personeel van de Gemeentelijke Basisschool voor het Jaar 2021.

5. Afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen
schoolbesturen en andere instanties: mandatering aan OVSG.

De gemeenteraad beslist eenparig:
• akkoord te gaan met het principe van de mandatering en de verklaring op eer.
• OVSG te machtigen om te onderhandelen over het algemeen protocol.
• de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, te machtigen

om het verplicht advies te verlenen.
• de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, te

machtigen om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te
ondertekenen.

• het college van burgemeester en schepenen te belasten met de beslissing over het al dan
niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing.

6. Mobiliteit: vervoerregio Brugge - nieuw openbaar vervoerplan 2021 (korte termijn)
- kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het nieuw openbaar vervoerplan 2021 (korte
termijn).

7. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor
de restauratiewerken aan de kerkhofmuur te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek en de voorwaarden
voor de restauratiewerken aan de kerkhofmuur te Zuienkerke.
De raming bedraagt 128.312,24 euro inclusief btw per jaar.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor
het uitvoeren van onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het jaar
2020.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek en de voorwaarden
voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het jaar 2020.
De raming bedraagt 463.912,25 euro inclusief btw per jaar.
De gunning zal geschieden via openbare procedure.

9. WVI: samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging intergemeentelijke
omgevingsambtenaar- goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig de wijze van berekening en de uitbetaling van het
middagtoezicht voor het schooljaar 2020-2021 goed.

10. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
planbegeleidingsgroep van het landinrichtingsproject Oudlandpolder.

De gemeenteraad stelt eenparig de heer Jacques Demeyere, Schepen, wonende Oostendse
Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke, aan als vertegenwoordiger in de planbegeleidingsgroep
van het landinrichtingsproject Oudlandpolder.
De heerAfain De Vlieghe, Burgemeester, wonende Nieuwe Steenweg 40a te 8377
Zuienkerke, wordt eenparig aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

11. Reglement ingevolge de coronacrisis - aanpassing m.b.t. de ondersteuning van
kwetsbare doelgroepen.

De gemeenteraad beslist eenparig het goedgekeurde "Reglement inzake toekenning en
gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale economie ingevolge de coronacrisis" aan
te passen m.b.t, de ondersteuning van de kwetsbare doelgroepen.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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