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LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2019
Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 28/11/2019.
De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 28/11/2019 goed.
2. Financiën: besluit van de gouverneur tot de goedkeuring van de jaarrekening over het
financieel boekjaar 2018 van de gemeente - kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het besluit van de gouverneur d.d. 22/11/2019 tot goedkeuring
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van de gemeente Zuienkerke.
3. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2020.
De gemeenteraad stelt eenparig volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2020 vast:

AARD BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Belasting ophalen huisvuil

AANSLAGVOET

1133,50

7%

-alleenstaande €20,00

- gezin/handelszaak € 40,00
- 2de verblijf € 40,00
" woning in vakantiepark € 40,00
" kampeerplaats € 10,00
Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen

verkaveling
Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden
bestemd voor wonen

Dansgelegenheden
Te huur stellen van kamers
Tweede verblijven
Kampeerterreinen
Leegstand en verwaarlozing van gebouwen en
woningen

€ 15/strekkende meter palende aan de straat
of min. € 125/perceel
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index
€ 15/strekkende meter palende aan de straat
of min. € 125/perceel
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index
cat. A: €250,00
cat. B:.€620,00

€ 40,00/kamer
€ 650,00/tweede verblijf
€ 40,00/kampeerplaats
Volledig gebouw of woonhuis €1.100,00
( + 50% 2de jaar -3de jaar- vanaf 4 jaar en volgende

heftzelfde bedrag idem 3de jaar)
Individuele kamer of studentenkamer € 100
Elk overig gebouw of woning € 400,00
Weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of

Vlgs ophaling

achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen.

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en
feestdagen
Retributie op ophalen van snoeiafval
Retributie op ophalen van grof huisvuil
Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en

tuinafval
Retributie gebruik hakselaar
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke

€ 75,00
€ 15,00/beurt
€ 25,00/beurt
€ 5 per ophaalbeurt voor een container van 240 liter
€ 7 per ophaalbeurt voor een container van 360 liter
€ 25 voor het 1ste kwartier en alle volgende

kwartieren € 10
€ 0,05/bladzijde vanaf 20 kopjes
€25,00/aanvraag

vastgoedjnformatie.

Retributie bi] de omgevingsvergunningsaanvragen

Het invoeren in het omgevingsloket van analoge
aanvragen voor een omgevingsvergunning via het
vereenvoudigd loket voor bouwaanvragen waarvoor

de medewerking van een architect niet verplicht is :
€ 50,00/aanvraag
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Retributie deelname activiteiten van
speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst

Spe elptein werkt na

Dagactiviteit: 3,00 € tot 7,00 € per dag
Daguitstappen : 1,00 € tot 20,00 € per dag
Meerdaagse activiteit: 5,00 € tot 50 €
Activiteiten georganiseerd door sportdienst en
jeugddienst:
Dagactiviteit: 1,00 € tot 30,00 c
Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 75 €
Rol bruine huisvuilzakken 75 liter 20 €
Rol bruine huisvuilzakken 40 liter 12 €
Rol groene bedrijfsafvalzakken 20 €
Rol pmd zakken 5€

Retributie huisvuilzakken

4. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - kennis nemen van meerjarenplan 2020-2025 en
verlenen van advies aan hetjaaractieplan 2020.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 en verleent eenparig
gunstig advies aan hetjaaractieplan 2020 van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
5. Financiën: meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststelling.
De gemeenteraad stelt eenparig het deel van de gemeente van het meerjarenplan 2020-2025 vast.
6. Financiën: meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW-goedkeuring.
De gemeenteraad verleent eenparig, na vaststelling van het deel OCMW door de raad van maatschappelijk
welzijn, zijn goedkeuring aan het deel OCMW van het ontwerp meerjarenplan 2020-2025.

7. VZW Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke: bekrachtiging van besluit van het
College van Burgemeester en Schepenen d.d. 9/12/2019 houdende goedkeuring van
agenda en agendapunten van de algemene vergadering d.d. 11/12/2019.
De gemeenteraad beslist eenparig het besluit van het schepencollege d.d. 09/12/2019 te bekrachtigen.
8. Jeugddienst: aanpassing statuten, huishoudelijk reglementen afsprakennota jeugdraad
Zuienkerke - goedkeuring.
De gemeenteraad keurt eenparig de aanpaste versie van de statuten, het huishoudelijk reglement en de
afsprakennota van dejeugdraad Zuienkerke goed.
9. Onderwijs: goedkeuren samenwerkingsafspraken die de Gemeentelijke Basisschool 't

Polderhart Zuienkerke maakt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Vrij CLB
Havens vestigingsplaats Blankenberge.
De gemeenteraad keurt eenparig het besluit en de samenwerkingsafspraken die de school Gemeentelijke
Basisschool 't Polderhart Zuienkerke maakt met het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Havens
vestigingsplaats Blankenberge, goed.

10. Goedkeuring verklaring van instemming met de aan de gemeente Zuienkerke
toegewezen taken in de inrichtingsnota 'Nieuwmunster'.
De gemeenteraad geeft eenparig zijn instemming met de aan de gemeente Zuienkerke toegewezen taken in
de inrichtingsnota 'Nieuwmunster'.

11. Definitief vaststellen van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
'Nieuwmunster'.

De gemeenteraad neemt eenparig akte van het gemotiveerde advies van de GECORO op de tijdens het
openbaar onderzoek ingediende adviezen en bezwaren en beslist eenparig om zich bij dit advies aan te
sluiten.
De gemeenteraad stelt eenparig het ontwerp GRUP 'Nieuwmunster', bestaande uit een toelichtingsnota met

stedenbouwkundige voorschriften en bijhorende plannen (bestemmingsplan + plan bestaande toestand),
definitief vast.
12. Definitief vaststellen van het grondruilplan 'Nieuwmunster' - herverkaveling uit kracht
van wet met planologische ruil.
De gemeenteraad stelt eenparig, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de machtiging

van de Vlaamse Regering om het instrument herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil in te
zetten, het gewijzigd grondruilplan definitief vast.
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