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Zuienkerke
Zuienkerke, 20 mei 2020

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

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

voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 2S mei 2020 om 19 uur.

Wegens de coronamdatregeïen ïvonïen, bij Besluit van de Burgemeester d.d. Ï8/05/2020, (te
(ïgendapunten van de openbare zilthïg niet openbaar maar in besloten zitting behdndehÏ.

DAGORDE

Openbare zitting.

l. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 18 mei 2020 m.b.t. het houden van de

gemeente- en OCMW-raad in besloten zitting.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering d.d. 27/02/2020.

3. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 30/03/2020 betreffende de controle op

de naleving van de dringende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding
van het Covid-19 virus (systematisch identiteitscontrole).

4. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 03/04/2020 houdende uitstel van de

vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
5. Centraal Kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2019

O.L.-Vrouw Meetkerke

Sint-Bavo Houtave

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

Sint-Michiel Zuienkerke
6. ICT : uitbreiding raamovereenkomst met de stad Brugge.
7. Vastleggen rooilijn voor de nieuwe woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg.

8. Goedkeuring aanleg van de wegenisuitrusting en bijhorende werken voor de nieuwe

woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg.

9. Imewo : intekening op de uitgifte van aandelen Apt.
10. Imewo : goedkeuring agenda en goedkeuring partiële splitsing door overneming en

vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 25/06/2020.

11. Farys : goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS dv d.d.

16/06/2020.
12. Farys : goedkeuring agenda van de jaarvergadering van TMVW ov d.d. 19/06/2020.
13. IMWV : vaststelling mandaat volmachtdrager en goedkeuring agenda voor de

algemene vergadering van IMWV ov in vereffening d.d. 25/06/2020.
14. ÏVBO : goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d 24/06/2020.
15. WVI: goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 3/06/2020.

16. Zefier : goedkeuring agenda van de gewone algemene vergadering d.d. 11/06/2020
17. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar

2020-2021.



18. Toekenning bijdrage aan Artsen Zonder Grenzen en aan vzw Glek.
19. Goedkeuring huishoudelijk reglement:

voor- en naschoolse opvang

speelpleinwerking "De Ploeters"

voor deelname aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten
20. Vaststellen retributiereglement:

voor de voor-en naschoolse opvang op schooldagen
voor de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de
schoolvakanties

voor inning van ontvangsten en gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten

21. Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 19/12/2019 m.b.t. het vaststellen van de
retributie voor deelname aan activiteiien georganiseerd in het kader van de

speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst enjeugddienst.

22. Varia.

De algemeen directeur. De voorzitter.

G. Quintens


