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Gemeenteraad  

11/02/2021 

 

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; (Mevr. Mabesoone verlaat 

de zitting tijdens de behandeling van punt 6). 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Openbare zitting 

Veiligheid 
1.  Beslissing van de burgemeester van 01 februari 2021 betreffende de vergaderingen van 

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 februari 2021 - 

bekrachtiging. 
bekrachtiging 

Algemeen beleid 
2.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 21 december 

2020. 
goedgekeurd 

3.  Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 1 (gemeenteraad 19.11.2020) - kennisname 

vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
kennisname van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

4.  Jaarrekening 2019 - kennisname goedkeuring. 
kennisname van het goedkeuringsbesluit 

5.  Handelshuurovereenkomst hotel-restaurant Stadhuis - gedeeltelijke kwijtschelding van de 

huurprijs. 
kwijtschelding van de helft van de handelshuur voor de maanden november en december 2020, januari, 

februari en maart 2021 

Ruimte 
6.  Verlegging van het tracé van de buurtweg nr. 22 - definitieve goedkeuring. 

de voorgestelde verlegging van de buurtweg nr. 22 wordt goedgekeurd en het bijhorend ontwerp van het 

gemeentelijk rooilijnplan wordt definitief vastgesteld. 

7.  Verlegging van het tracé van de buurtweg nr. 21 en de voetweg nr. 27 (Zavelpad) - 

definitieve goedkeuring. 
de voorgestelde verlegging van de buurtweg nr. 21 en de voetweg nr. 27 wordt definitief goedgekeurd en 

het bijhorend ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan wordt definitief vastgesteld.  

Veiligheid 
8.  Brandweer, hulpverleningszone Westhoek - kennisname besluit van de gouverneur 

houdende de ambtshalve vaststelling van de gemeentelijke dotaties voor het jaar 2021. 
kennisname van het besluit van de gouverneur betreffende de ambtshalve vaststelling van de gemeentelijke 

dotaties. 
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9.  Beslissing van de burgemeester van 11 januari 2021 betreffende de goedkeuring van het 

protocol voor de mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid - bekrachtiging. 
bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester 

10.  Beslissingen van de burgemeester van 19 januari 2021 en 10 februari 2021 betreffende 

het treffen van dringende maatregelen ter beperking van het coronavirus Covid-19, 

bezoekverbod in de woonzorgcentra Zilvervogel en het Havenhuis - kennisname. 
bekrachtiging van de beslissingen van de Burgemeester dd. 19/01/2021 en 10/02/2021 

Interpellaties 
11.  Interpellaties. 
 

 

 

Namens de Raad, 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


