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Zuien kerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2020

Wegens de coronamaatregelen worden, bij Besluit van de Burgemeester fÏ.fl. 15/06/2020, de

agendapunten van de openbare zitting niet openbaar maar in besloten zitting behandeld.

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 15 Juni 2020 m.b.t. het houden van
de gemeente- en OCMW-raad in besloten zitting.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de burgemeester waarbij beslist werd

om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.

25/06/2020 in besloten zitting te houden.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 28/05/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittings vers lag van de vergadering d.d.

28/05/2020 goed.

3. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2019.
De gemeenteraad stelt eenparig de jaarrekening 2019 van de gemeente met de wettelijke

rapporten vast.

4. Financiën: goedkeuren jaarrekening OCMW dienstjaar 2019.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de j aan'ekening 2019 van het

OCMW.

5. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de
invoering van tonnagebeperking van 7,5 ton In de Doelhofstraat.

De gemeenteraad beslist eenparig om in de Doelhofstraat (vanaf de Brugse Steenweg tot de

Smisjestraat), met uitzondering van het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en

leveringen, de toegang te verbieden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in

beladen toestand hoger is dan 7,5 ton.
De verboden toegang zal aangeduid worden door het verkeersbord C21 met opschrift 7,5 ton
en voorzien zijn van het onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en

leveringen .

6. Verkeer: principiële beslissing tot het plaatsen van een ANPR-camera langs de
Blankenbergse Steenweg.

De gemeenteraad beslist eenparig principiële goedkeuring te verlenen tot het plaatsen van een

ANPR-camera langs de Blankenbergse Steenweg.

7. Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Blankenberge-
Zuienkerke - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig de overeenkomst voor de oprichting van een Interlokale

vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Blankenberge-Zuienkerke, goed.

8. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag uren beleidsondersteuning voor het
schooljaar 2020-2021.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te
ondersteunen met 13 uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2020-202 l.

1/2



9. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar
2020-2021.

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

10. Scholengemeenschap De Oostkant: samenwerkingsovereenkomst de Oostkant,
onder de vorm van een interlokale vereniging voor de schooljaren 2020 t.e.m. 2026
- goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor de

scholengemeenschap 'De Oostkant' voor de schooljaren 2020 tot en met 2026,goed.

11. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zuienkerke en de Provincie
West-Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en
aanverwante thema's.

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van

kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's met de Provincie West-

Vlaanderen, goed.

12. Organisatiebeheersing: delegatie van bevoegdheid aan het College van
Burgemeester en Schepenen voor de tijdelijke aanstelling van een waarnemend
algemeen directeur.

De gemeenteraad beslist eenparig de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur toe

te vertrouwen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Bij boogdringendheid worden volgende punten aan de dagorde toegevoegd :

Goedkeuring reglement inzake toekennen en gebruik waardebon ter ondersteuning

van de lokale economie ingevolge de coronacrisis.

De gemeenteraad keurt eenparig het reglement inzake toekennen en gebruik waardebon ter

ondersteuning van de lokale economie goed.

Aan elke inwoner van de gemeente wordt een waardebon van 10 euro gegeven die besteed
kan worden bij de lokale ondernemingen.

Toekennen van subsidie aan lokale ondernemingen ingevolge de coronacrisis.
De gemeenteraad keurt eenparig de toekenning van een subsidie ten bedrage van 100,- euro

goed voor de ondernemingen die volgens de federale maatregelen in het licht van COVID 19

verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking komen voor een corona-hinderpremie.

1.0.

De Algemeen Directeur ;^ , De Voorzitter
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