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Gemeenteraad  

19/05/2020 

 

 

Besluitenlijst 

 

 

Aanwezig: Monique Bertier: voorzitter; 

Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte, 

Lyn Cailliau, Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, 

Marie-Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Besloten zitting 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 12 maart 2020. 

2.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 23 juni 2020. 

3.  Zefier cvba - vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager op de algemene 

vergadering van 11 juni 2020. 

4.  EthiasCo cvba - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene 

vergadering van 2020. 

Mens 
5.  Beheersplan voor het erfgoedpatrimonium binnen het beschermd dorpsgezicht Fintele - 

goedkeuring. 
Het beheersplan voor het erfgoedpatrimonium binnen het beschermd  dorpsgezicht Fintele opgemaakt door 

het architectenbureau Dries Vanhove wordt goedgekeurd. 

6.  Beheersplan voor het erfgoedpatrimonium binnen het beschermd stadsgezicht Reninge - 

goedkeuring. 
Het beheersplan voor het erfgoedpatrimonium binnen het beschermd  stadsgezicht Reninge opgemaakt door 

het architectenbureau Dries Vanhove wordt goedgekeurd. 

7.  Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019 Westhoek SportOverleg. 

8.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring resultatenrekening 2019. 

9.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring budget 2020. 
Het budget dienstjaar 2020 van de vzw VVV Lo-Reninge wordt goedgekeurd. Een gemeentelijke donatie 

van € 70.010,00 wordt toegekend. 

Ruimte 
10.  West-Vlaamse Intercommunale, dienstverlenende vereniging (WVI) - vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 03 juni 2020. 

11.  Vlaamse Vervoermaatschappij de Lijn - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 mei 2020. 

12.  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking in 

Veurne en Ommeland (IVVO) - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

op de algemene vergadering van 16 juni 2020. 
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13.  Woonmaatschappij IJzer & Zee cvba - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 05 juni 2020. 

14.  Opdrachthoudende vereniging Gaselwest - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 23 juni 2020. 

15.  Opdrachthoudende Vereniging Gaselwest - intekening op de uitgifte van aandelen Apt. 
- er wordt ingetekend op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 1.754 aandelen aan een 

eenheidsprijs van € 26,59 voor een totaal bedrag van € 46.638,86. 

- er wordt ingegaan op de volstorting van de nieuwe aandelen Atp op het financieringsvoorstel van 

Gaselwest 

16.  Provincie West-Vlaanderen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 

uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's. 
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

Mens 
17.  Steunmaatregel voor de lokale economie n.a.v. de Coronacrisis - uitreiking 

waardebonnen. 
er wordt beslist dit punt te verdagen. 

Interpellaties 
18.  Interpellaties. 

19.  Kennisgevingen. 
 

 

 

Namens de Raad, 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


