Zuienkerke, 15 december 2020

Zuienkerke
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad

voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 23 december 2020 om 19 h 15.
De gemeenteraad zal in hybride vorm doorgaan 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.

DAGORDE
Openbare zitting.

I. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 14/12/2020 houdende de locatie en het
laten doorgaan van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van

23/12/2020 in hybride vorm.
2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 26/1 1/2020.
3. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 202 l.
• heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

• heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
• belasting op ophalen huisvuil
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-verval! en verkaveling
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
• belasting op dansgelegenheden
• belasting op te huur stellen van kamers

• belasting op tweede verblijven
• belasting op kampeerterreinen
• belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen

• belasting op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee
vergelijkbare afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen

• retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen
• retributie voor ophalen snoeiafva]

• retributie voor ophalen grof huisvuil
• retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

• retributie voor het gebruik hakselaar
• retributie voor afschriften van bestuursdocum enten
• retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
• retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen
• retributie op het verstrekken van huisvuilzakken

4. Financiën : vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2021 aan de Politiezone
Blankenberge-Zuienkerke.
5. Financiën : aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 deel gemeente - vaststelling.

6. Financiën : aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 deel OCMW - goedkeuring.
7. Belasting op het te huur stellen van kamers - gedeeltelijke vrijstelling voor het
aanslagjaar 2020 ingevolge de coronacrisis.
8. Goedkeuren algemene kader van het organisatiebeheersmgssysteem.
9. Reglement erkenning als sportvereniging.
10. Varia.
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