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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 OKTOBER 2020
1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 29 oktober 2020 m.b.t. het wijzigen
van de locatie voor het fysiek vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 29/10/2020
waarbij beslist werd om de zitting voor de openbare vergadering van de gemeenteraad en de

raad voor maatschappelijk welzijn, die voorzien is op 29/10/2020 in de raadszaal van het
gemeentehuis, te laten doorgaan in de gemeentelijke zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg
96.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van 24/09/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.

24/09/2020 goed.
3. Financiën: besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de Jaarrekening over
het financieel boekjaar 2019 van de gemeente - kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het besluit van de gouverneur d.d. 17/09/2020

tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente
Zuienkerke.
4. Financiën: opheffing belastingreglement op dansgelegenheden voor het
aanslagjaar 2020.

De gemeenteraad beslist eenparig het belastingreglement op dansgelegenheden voor het
aanslagjaar 2020 op te heffen.
5. Onderwijs: goedkeuring rekening 2019-2020 van de scholengemeenschap "De
Oostkant".
De gemeenteraad keurt eenparig de rekening 2020-2021 van de scholengemeenschap "De
Oostkant", vastgesteld door het beheerscomité d.d. 01/10/2020, goed.
6. Onderwijs: goedkeuring begroting 2020-2021 van de scholengemeenschap "De
Oostkant".
De gemeenteraad keurt eenparig de begroting 2020-2021 van de scholengemeenschap "De
Oostkant", vastgesteld door het beheerscomité d.d. 01/10/2020, goed.
7. Onderwijs: afsluiten convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van
leerkrachten van de scholengemeenschap "De Oostkant" voor het schooljaar
2020-2021.
De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor korte vervangingen voor leerkrachten
van de scholengemeenschap 'De Oostkant' voor het schooljaar 2020-2021, goed.
8. Onderwijs: protocol lerarenplatform scholengemeenschap "De Oostkant"
schooljaar 2020-2021 - goedkeuring.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het protocol m.b.t. de toetreding
tot het lerarenplatform van de scholengemeenschap de Oostkant voor het schooljaar 20202021.
9. Farys: goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering van TMVW ov
d.d. 11/12/2020.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan alle punten op de agenda van de

buitengewone algemene vergadering TMVWovvan 11/12/2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
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De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op

om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone
algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 11/12/2020, te onderschrijven en zijn
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone
algemene vergadering.
10. Farys: goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering van TIVIVS dv d.d.

08/12/2020.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8/12/2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De gemeenteraad draagt eenparig de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend

vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8/12/2020, te
onderschrijven en 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.

11. Imewo: goedkeuring agenda, statutenwijziging, de wijziging van voorwerp (doel)
en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering d.d.

14/12/2020.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging imewo d.d. 14/12/2020.
De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen
van Imewo met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Imewo.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de

Buitengewone Algemene Vergadering van imewo op 14/12/2020 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op zijn/haar stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad d.d. 29/10/2020.

12. Fluvius: kennisneming beslissing Imewo en overige te verrichten formaliteiten
m.b.t de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit
openbare verlichting.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de beslissing van de buitengewone algemene

vergadering van Imewo d.d. 1 1/12/2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per
11/12/2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Imewo en van de
ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 11/12/2019.
De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte
houdende formalisering van hogervermelde inbreng in natura.
De gemeenteraad beslist eenparig de heer Geert Quintens, Voorzitter van de gemeenteraad,
en de heer Franky Goethals, Algemeen Directeur, aan te duiden om a!s gevoimachtigde van

de gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 24/12/2020 om 14u00 op de campus
te Melle, Brusselsesteenweg 199.

De gemeenteraad beslist eenparig het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van voormelde beslissingen.

13. IVBO: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2020
en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van IVBO op 16/12/2020 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 16/12/2020 op alle besluiten te treffen in
opdracht van het gemeentebestuur, en alie akten, stukken, notulen, registers te verlijden en
te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het
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nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.
14. Tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor cultuur, sport en jeugd.

De gemeenteraad stelt eenparig het tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor cultuur,
sporten jeugd vast.
15. Rechtspositieregeling - toepassing sectoraal akkoord 2020.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de voorstellen:
Er wordt reeds een maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag gegeven.

Vanaf 01/01/2021 bedraagt de werkgeversbijdrage 6,91 euro (momenteel 6,90) en de
werknemersbijdrage 1,09 euro (momenteel 1,10).

Een bijkomende recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro perVTE per jaar vanaf 1
januari 2020 door middel van ecocheques.
Een verhoging van de tweede pensioenpijler naar 2,5 % voor het contractueel personeel
vanaf 1 januari 2020.
Een verhoging van de tweede pensioenpijler naar 3 % voor het contractueel personeel
vanaf 2021,
De gemeenteraad beslist eenparig de rechtspositieregeling in die zin aan te passen.
1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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