Besluitenlijst gemeenteraad van 30 augustus 2021
1.

Gemeenteraad. Ontslag van een raadslid. Aktename.

De raad neemt akte van het ontslag van een raadslid.
2.

Gemeenteraad. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger en installatie.

De raad gaat over tot onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van de opvolger.
De opvolger neemt definitief het mandaat van raadslid op.
3.

Gemeenteraadscommissie. Verkozenverklaring van een vast lid.

De raad gaat op basis van ontvankelijke voordrachtakten over tot de verkozenverklaring
van een vast lid voor de gemeenteraadscommissie.
4.

Motie tot behoud
Goedkeuring.

van

de

nabijheidsrechtbanken

in

de

Westhoek.

De raad beslist dit agendapunt te verdagen naar de volgende zitting.
5.

Gemeentelijke administratieve sancties. Aanwijzing van gemeentelijke GASvaststellers.

De raad beslist enkele bijkomende medewerkers aan te wijzen als gemeentelijke vaststeller
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
6.

Gemeentelijke administratieve sancties. Aanwijzing van gemeentelijke GASvaststeller-verkeer.

De raad beslist een medewerker aan te wijzen als gemeentelijke vaststeller verkeer in het
kader van de bijzondere politieverordening GAS-4 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen.
7.

Wijziging zonale politieverordening Openbare Orde. Goedkeuring.

De raad beslist om de aangepaste zonale politieverordening openbare orde goed te keuren.
8.

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren GAS-4. Goedkeuring.

De raad beslist om de bijzondere politieverordening GAS-4 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen, goed te keuren.

Bekendmaking website en kennisgeving toezichthoudende overheid: 02/09/2021.
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9.

Besluiten
van
de
burgemeester
houdende
dringende
politieverordeningen naar aanleiding van diverse evenementen.

tijdelijke

De raad neemt akte van de besluiten van de burgemeester houdende dringende tijdelijke
politieverordeningen naar aanleiding van diverse evenementen.
10. Aankoop van onderhoudsproducten. Lidmaatschap AZO.
De raad beslist
goedkeuring te hechten aan de toetreding als lid
Samenaankoop AZO.

tot de VZW

11. Aanstellen ontwerper voor de herinrichting dorpskern Sint-Jan-ter-Biezen.
Goedkeuring bestek, raming en plaatsingsprocedure.
De raad keurt het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure inzake de opdracht
"Aanstellen ontwerper voor herinrichting dorpskern Sint-Jan-ter-Biezen" goed.
12. Groepswoningbouwproject Groep Huyzentruyt met 22 bouwkavels palend
aan de Weggevoerdenstraat. Goedkeuring tracé en zaak der wegen.
De raad keurt het wegentracé en de aanleg
groepswoningbouwproject Weggevoerdenstraat goed.

van

de

wegen

voor

het

13. Verlegging voetweg 27. Principiële goedkeuring.
De raad hecht principiële goedkeuring aan verlegging van voetweg 27 en het bijhorende
rooilijnplan.
14. Subsidiereglement samenaankoop 'Behaag je Tuin'. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement betreffende ondersteuning voor de
samenaankoop van streekeigen plantgoed in het kader van ‘Behaag je Tuin’.
15. Concessieovereenkomst laadpunten Vroonhof. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan een concessieovereenkomst voor laadpunten voor
elektrische voertuigen.
16. Aanvullend reglement fietsers door rood Europalaan. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend reglement voor rechtdoor en rechtsaf door
rood voor fietsers.
17. Aanvullend reglement oversteekplaats Duinkerkestraat. Goedkeuring.
De
raad
hecht
goedkeuring
aan
een
aanvullend
voetgangersoversteekplaats langs de Duinkerkestraat.

Bekendmaking website en kennisgeving toezichthoudende overheid: 02/09/2021.

reglement

voor

een

3

18. Project Boer zkt Bank. Engagementsverklaring. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de engagementsverklaring voor het project Boer zkt Bank.
19. Vragen en antwoorden.

20. Mededelingen.
Volgende stukken werden ter inzage gelegd van de raadsleden:
•
diverse stukken Gaselwest;
•
notulen + presentatie van de algemene vergadering van IVVO van 15 juni 2021;
•
proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van Psilon van 16 juni 2021;
•
verslag van de statutaire ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen
van 15 juni 2021;
•
verslag van de raad van bestuur van 9 juni 2021 van de WVI.
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