Zuienkerke, 19 mei 2021

Zuienkerke

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad
voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 mei 2021 om 20 uur.
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.
l. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 12 mei 2021 m.b.t. de locatie en het

houden van de gemeenteraad op 27/05/2021 in hybride vorm.
2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 29/04/2021.
3. Farys : goedkeuring agenda en agendapunten van de algemene jaarvergadering van

TMVWovd.d. 18/06/2021.
4. IVBO : goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 23/06/2021.
5. IVBO : tariferingsvoorstel zakken voor ophaling rest- en bedrijfsafval, GFT en P+MD
vanaf 01/01/2022.
6. Verkoop oude graafkraan.
7. Financiën : nieuw besluit betreffende de berekening van de forfaitaire kosten van de
brandweer voor de jaren 2011 en 2012.
8. Ontwerpdossier "aanleg van een fietspad en uitvoeren wegen- en rioleringswerken in
de Prins Leopoldstraat" - goedkeuring.
9. Principiële toestemming voor het gebruiken van mobiele camera's door de politiezone.
10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeer- en
stil stand verbod in de Nieuwe Steenweg vanaf de scheidingslijn tussen de woningen
nrs. 31-33 tot aan de wegversmalling th.v. de gemeentelijke basisschool.
11. Besluit tot goedkeuring van een tweede addendum bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de
Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te
versterken - bekrachtiging collegebesluit d.d. 10/05/2021.
12. Varia.
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foethals

De voorzitter,

G. Quintens

