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Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN !N VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2020

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 14 september 2020 m.b.t. het
beperken van het bezoekersaantal tijdens de openbare vergaderingen van de
gemeenteraadscommissie, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 14/09/2020
waarbij beslist werd om het bezoekersaantal te beperken tot 5 personen tijdens de openbare
vergaderingen van de gemeenteraadscommissie, de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van 31/08/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
31/08/2020 goed.

3. Financiën: opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 (1e semester 2020) -
kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de opvolgingsrapportering meerjarenplan
2020-2025 (1e semester 2020).

4. Hulpverlenerszone 1 West-Vlaanderen:
begroting 2021 - advies.
vaststellen van de werkingsbijdrage voor de gemeente voor het dienstjaar
2021.

De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de
gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het
gemeentebudget 2021 vast op budgetsleutel 2021/6494001/0410 van het exploitatiebudget
ten bedrage van 108.956,- euro.
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de begroting 2021 van de
Hulpverleningszone 1 West-Viaanderen.

5. Reglement voor het toekennen van een gemeentelijke subsidie ter bevordering
voor het vrijwillig verwijderen van asbesthoudende materialen - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het reglement voor het toekennen van een gemeentelijke
subsidie ter bevordering voor het vrijwillig verwijderen van asbesthoudende materialen goed.

6. Reglement geboortebomen - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt eenparig het reglement geboortebomen goed.

7. Ontwerpakte gebruiksrecht perceel grond t.h.v. de Nieuwe Steenweg 39a -
goedkeuring.

De gemeenteraad beslist eenparig de ontwerpakte, opgesteld door de notarisvennootschap
Bossuyt & Lecluyse, voor het gebruiksrecht van een perceel grond t.h.v. de Nieuwe
Steenweg 39a goed te keuren en de akte te laten verlijden
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