Besluitenlijst gemeenteraad van 27 september 2021
1.

Motie tot behoud
Goedkeuring.

van

de

nabijheidsrechtbanken

in

de

Westhoek.

De raad besluit een motie tot behoud van de ‘nabijheidsrechtbanken’ bij de herziening van
art. 186 Gerechtelijk Wetboek goed te keuren.
2.

Landschapspark Westhoek. Engagementsverklaring. Bekrachtiging.

De raad beslist het besluit van 13 september 2021 van het college van burgemeester en
schepenen houdende goedkeuring van de engagementsverklaring voor het indienen van
een dossier ‘landschapspark Westhoek’ te bekrachtigen.
3.

Burgemeestersconvenant 2030. Goedkeuring.

De raad beslist het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en kennis te nemen
van bijhorende verbintenissen.
4.

Lokaal Energie- en Klimaatpact. Goedkeuring.

De raad beslist het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.
5.

Besluiten
van
de
burgemeester
politieverordeningen. Aktename.

houdende

dringende

tijdelijke

De raad neemt akte van de besluiten van de burgemeester houdende dringende tijdelijke
politieverordeningen.
6.

Aankoop woning Komstraat. Principiële goedkeuring.

De raad beslist over te gaan tot de aankoop van een woning in de Komstraat te Poperinge.
7.

Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een ontwerp voor de heraanleg
van de Werf en de inrichting binnenplein en omgeving van het SintMichielscomplex. Goedkeuring bestek, raming en plaatsingsprocedure.

De raad keurt het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure inzake de opdracht "de
heraanleg van de Werf en de inrichting binnenplein Sint-Michielscomplex" goed.
8.

Opmaken
rioolinventaris
AWIS
(AfvalWaterInformatieSysteem).
Dienstverleningsovereenkomsten met Aquafin. Goedkeuring.

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de dienstverleningsovereenkomsten met
Aquafin voor het opmaken van de rioolinventaris in AWIS.

Bekendmaking website en kennisgeving toezichthoudende overheid: 28/09/2021.
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9.

Gevelrenovatie woning Casselstraat. Advies omgevingsvergunning.

De raad beslist gunstig advies te verlenen voor de overschrijding van de rooilijn met max.
14 cm ten gevolge van het aanbrengen van gevelisolatie en plaatsing nieuwe gevelsteen
aan de voorgevel van een woning gelegen in de Casselstraat.
10. Afschaffing chemin particulier industriezone. Definitieve goedkeuring.
De raad beslist de afschaffing van een chemin particulier en het bijhorend grafisch plan
definitief goed te keuren.
11. Huishoudelijk
reglement
op
het
gebruik
van
de
socio-culturele infrastructuur. Wijziging. Goedkeuring.

gemeentelijke

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het gewijzigd huishoudelijk reglement op het
gebruik van de socio-culturele infrastructuur van Poperinge.
12. Engagementsverklaring deelname Boekstart 2022-2025. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring deelname Boekstart 2022-2025 goed
en machtigt de burgemeester en algemeen directeur om de verklaring te ondertekenen.
13. Vragen en antwoorden.
14. Mededelingen.
Volgende stukken werden ter inzage gelegd van de raadsleden:
•
managementrapport stad/OCMW/AGB Poperinge 2021-2;
•
notulen van de raad van bestuur van Gaselwest van 28 juni 2021;
•
verslag van 30 juni 2021 van de raad van bestuur van WVI.

Bekendmaking website en kennisgeving toezichthoudende overheid: 28/09/2021.

