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Gemeenteraad - 19/11/2020 

 

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 

 

Openbare zitting 

Veiligheid 
1.  Beslissing van de burgemeester van 09 november 2020 betreffende de vergaderingen van 

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 november 2020 - 

bekrachtiging. 
bekrachtiging beslissing van de burgemeester betreffende de organisatie van de gemeente- en ocmw-raad in 

digitale zitting volgens videoconferentie. 

Algemeen beleid 
2.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 15 oktober 

2020. 
goedgekeurd 

3.  Strategisch meerjarenplan 2020-2025 - kennisname opvolgingsrapportering 1ste semester 

2020. 
er wordt kennis genomen van het opvolgingsrapport 

4.  Vaststelling aanpassing 1, meerjarenplan 2020-2025. 
goedgekeurd 

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

vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020. 

6.  Dienstverlende Vereniging Westhoek - goedkeuring motie m.b.t. een Vlaams noodfonds 

voor toerisme in de Westhoek na de Brexit. 

Ruimte 
7.  Verlegging van het tracé van de buurtweg nr. 22 - principiële goedkeuring. 

de voorgestelde verlegging van de voetweg 22 wordt principieel goedgekeurd en het ontwerp van 

gemeentelijk rooilijnplan wordt voorlopig vastgesteld. 

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

mandaat van de vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 16 

december 2020. 

9.  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking in 

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

op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020. 
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Veiligheid 
10.  Wijziging van het aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer op de 

gemeentewegen met het oog op de invoering van zone 30 centrum Pollinkhove, Fintele, 

centrum Reninge, snelheidsbeperking Reningebrug en tonnagebeperking Pollinkhove - 

goedkeuring. 
goedkeuring van de wijziging van het aanvullend reglement. 

Interpellaties 
11.  Interpellaties. 
 

 

 

Namens de Raad, 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


