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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 30 SEPTEMBER 2021

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van 26/08/2021.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 26
augustus 2021 goed.

2. Financiën: opvolgingsrapport 2021 Q2 van het meerjarenplan 2020-2025 (Ie
semester 2021) - kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-
2025 (le semester 2021).

3. Financiën - organisatiebeheersing: procedure interne kredietaanpassing.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de procedure van interne
kredietaanpassing vanaf het boekj aar 2021.

4. Hulpverlenerszone 1 West-Vlaanderen: vaststellen van de werkingsbijdrage voor
de gemeente voor het dienstjaar 2022.

De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke
toelage voor de Hulpverleningszone l West-Vlaanderen in het gemeentebudget 2022 vast op

budgetsleutel 2022/6494001/0410 van het exploitatiebudget ten bedrage van 111.463,- euro.

5. IVBO: goedkeuren van de agendapunten en bepalen van het mandaat van de
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 3/11/2021.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de buitengewone algemene

vergadering van IVBO op 03/1 1/2021 en de daarbij horende stukken» zoals ter kennis
gebracht aan de gemeenteraad, goed.

De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de

buitengewone algemene vergadering van IVBO op 03/11/2021 op alle besluiten te treffen in
opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te
ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te

doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

6. Afsluiten nieuw samenwerkingsovereenkomst betreffende de werking van het
Energiehuis WVI en aanduiden effectief en plaatsvervangend afgevaardigde voor
de beleidsgroep.

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het
Energiehuis WVI en anderzijds het lokale bestuur goed.
De gemeenteraad stelt eenparig de heer Jacques Demeyere, Schepen, aan als afgevaardigde

voor de beleidsgroep van het Energlehuis WVI. De heer Eddy Goethals, raadslid, wordt

eenparig aangesteld als plaatsvervanger.

De gemeenteraad gelast eenparig het college van burgemeester en schepenen met de

ondertekening en uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het
Energiehuis WVI en anderzijds het lokale bestuur.

7. Afsluiten Lokaal energie- en klimaatpact met de Vlaamse Overheid - goedkeuring.
De gemeenteraad beslist eenparig het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.
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