^.^i^
^^;' ^-—yW.-.W.W^W^

Züienl

LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2021
1. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 18/01/2021 houdende de locatie en het
laten doorgaan van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van

28/01/2021 in hybride vorm.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de burgemeester d.d. 18/01/2021 waarbij
beslist werd om de zitting voor de openbare vergadering van de gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn, die voorzien is op donderdag 28/01/2021 te laten doorgaan in hybride vorm
waarbij de raadsleden naar keuze aan de raad fysiek dan wel digitaal kunnen deelnemen.
De fysieke vergadering gaat door in zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96.
2. Goedkeuring notulen en zittings verslag van de vergadering van 23/12/2020.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.

23/12/2020 goed.
3. Financiën: heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing - herneming besluit

d.d. 23/12/2020.
De gemeenteraad besluit eenparig het besluit van de gemeenteraad van 23/12/2020 met betrekking
tot de heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in te trekken en besluit eenparig
vervolgens de heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2021 goed te
keuren. De herneming gebeurde omwille van een administratieve vergissing.
4. Vaststelling borgsom bij aflevering van een omgevingsvergunning voor het ophogen,
nivelleren, afgraven of wijzigen van het reliëf van een perceel grond -wijziging besluit d.d.

30/06/2005.
De gemeenteraad beslist eenparig het gemeenteraadsbesluit d.d. 30/06/2005 houdende de
vaststelling van de borgsom bij aflevering van een stedenbouwkundige vergunning voor het ophogen,
nivelleren, afgraven of wijzigen van het reliëf van een perceel grond, te wijzigen. De borgsom wordt
vastgesteld op 20.000,- euro.
5. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap
Zorg en Gezondheid naar de gemeente Zuienkerke in het kader van

quarantainehandhaving - bekrachtiging collegebesluit d.d. 18/01/2021.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het collegebesluit d.d. 18/01/2021 inzake de goedkeuring van
het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg &
Gezondheid naar de gemeente Zuienkerke.
6. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van

het besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2020 tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19
pandemie te versterken - optie 1 en goedkeuren van de respectieve bijlagen.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap

Zorg en Gezondheid in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13/1 1/2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van COVID-19 pandemie te versterken - optie 1 en de respectieve bijlagen en keurt deze eenparig
goed.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter
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