
Zuienkerke
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN

GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 2019

Openbare zitting

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 01/07/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
01/07/2019 goed.

2. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2019-2020.
De gemeenteraad stelt eenparig het lestijdenpakket 2019-2020 vast.

3. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar
2020.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de verlofregeling voor het
administratief personeel van de Gemeentelijke Basisschool voor het jaar 2020.

4. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor
de aankoop van een gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug.

De Gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot de aankoop van een gesloten
bestelwagen met hydraulische laadbrug en keurt het bestek hiervoor eenparig goed.
De raming bedraagt 52.000,00 euro inclusief btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

5. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor
de aankoop van een aanhangwagen voor de groendienst

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot de aankoop van een
aanhangwagen voor de groendienst en keurt het bestek hiervoor eenparig goed.
De raming bedraagt 8.500,00 euro inclusief btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

6. Zefier: garantieverklaring strategische participaties.
De gemeenteraad keurt eenparig de garantieverklaring strategische participaties van Zefier
goed.

7. Zefier: kapitaalsverhoging rekeningsector B (Portfinico nv).
De gemeenteraad keurt eenparig de kapitaalsverhoging reken ing sector B (Portfinico nv) van
Zefier goed.

8. Fluvius: inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen', aanbod
openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo en kennisneming
bijhorend reglement.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het reglement 'Fluvius Openbare verlichting
en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen'.
De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de beheersoverdracht inzake de
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare
verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom
van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en
desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties en tevens aan de uitbreiding van de
huidige aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten
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als onderdeel van 'licht als dienstverlening' en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius
Openbare verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de 'aanvaarding
van de uitbreiding van deze aansluiting' voor te leggen aan de eerstvolgende algemene
vergadering.
De gemeenteraad beslist eenparig de inbreng die de gemeente heeft gedaan
overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van IMEWO uit te breiden wat betreft:
• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
a de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn

weergegeven in het reglement.
De gemeenteraad beslist eenparig de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op
basis van een inventariswaarde 31 december 2018 - tegen een inbrengwaarde van 31 942
euro in cash (zijnde 25 % van de inbrengwaarde) en 95 826 euro in OV-aandelen (zijnde 75
% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO.
De gemeenteraad duidt eenparig de Voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen
directeur aan om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen
alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving
bij het overschrijven van de inbrengakte.

9. Nieuwe samenstelling Gecoro.
De gemeenteraad keurt eenparig de nieuwe samenstelling van de Gecoro goed en benoemt
deze personen.

10. Nieuwe samenstelling landbouwraad.
De gemeenteraad keurt eenparig de nieuwe samenstelling van de landbouwraad goed.

11. Hervaststelling deontologische code voor lokale mandatarissen.
De gemeenteraad stelt eenparig de deontologische code voor lokale mandatarissen opnieuw
vast.

12. Vaststelling klachtenbehandelingssysteem.
De gemeenteraad stelt eenparig het klachtenbehandelingssysteem vast.

13. Plattelandsmotie: bekrachtiging besluit van het schepencollege d.d. 8 Juli 2019.
De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van het schepencollege d.d. 8 juli 2019
om de plattelandsmotie te onderschrijven.

Geheime zitting

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend algemeen directeur tijdens de
verlofperiode van de titularis.

De heer Bart Vanpraet, administratief deskundige, wordt eenparig aangesteld ats
waarnemend algemeen directeur tijdens de verlofperiode van de titularis (van 29/07 te.m.
09/08/2019).

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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