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Besluitenlijst 

 

 

Aanwezig: Lode Morlion: burgemeester - voorzitter 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte, 

Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, Marie-

Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

verontschuldigd Monique Bertier, voorzitter, Lyn Cailliau, raadslid 

 
De Raad neemt akte van de tijdelijke verhindering van mevr. Bertier Monique, voorzitter van de gemeenteraad. 

Overeenkomstig artikel 7, §5, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur wordt het 

voorzitterschap waargenomen door dhr. Morlion Lode, burgemeester, gemeenteraadslid met de hoogste rang. 

Openbare zitting 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 20 augustus 

2020. 
goedgekeurd 

2.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - goedkeuring statutenwijziging. 
de statutenwijziging wordt goedgekeurd. 

3.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - voordracht van een lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem. 
De Poortere Frank, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als lid met raadgevende stem 

Mens 
4.  Subsidiereglement 2021-2025 - Toekenning van een premie aan incontinentie-, stoma- en 

nierdialysepatienten. 
subsidie van € 100,00/kalenderjaar kan verkregen worden 

5.  Kerkfabriek St. Bartholomeus, Pollinkhove - goedkeuring wijziging nr. 1, meerjarenplan 

2020-2025. 
de wijziging 1 van het meerjarenplan wordt goedgekeurd 

6.  Kerkfabriek St. Bartholomeus, Pollinkhove - aktename wijziging nr. 1, budget 2020. 
er wordt akte genomen van de wijziging 1 van het budget 2020  

7.  Kerkfabriek St. Pieter, Lo - aktename budget 2021. 
neemt akte van het budget 2021 zoals vastgesteld in de kerkraad in zitting van 17/06/2020 

8.  Kerkfabriek St. Bartholomeus, Pollinkhove - aktename budget 2021. 
neemt akte van het budget 2021 zoals vastgesteld in de kerkraad in zitting van 24/06/2020 

9.  Kerkfabriek St. Rictrudis, Reninge - aktename budget 2021. 
neemt akte van het budget 2021 zoals vastgesteld in de kerkraad in zitting van 11/06/2020 

10.  Kerkfabriek St. Barnabas, Noordschote - aktename budget 2021. 
neemt akte van het budget 2021 zoals vastgesteld in de kerkraad in zitting van 17/06/2020 

11.  Jeugdwerkbeleid - vaststelling reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van 

het jeugdwerk voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025. 
het subsidiereglement wordt goedgekeurd. 

12.  Jeugdwerkbeleid - vaststelling reglement betreffende de toekenning van een 

kadervormingstoelage voor jeugdwerkverantwoordelijken voor de dienstjaren 2020 tot en 

met 2025. 
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goedkeuring reglement 

13.  Jeugdwerkbeleid - vaststelling reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de 

speelpleinwerking voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025. 
goedkeuring reglement 

14.  Jeugdwerkbeleid - vaststelling reglement betreffende de financiële steun voor culturele 

activiteiten voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025. 
goedkeuring reglement 

Ruimte 
15.  Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) - hervaststelling 

huishoudelijk reglement. 
het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd 

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

vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020. 

17.  Opdrachthoudende vereniging Gaselwest - kennisname beslissing algemene vergadering 

en de overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura n.a.v. de toetreding 

voor de activiteit openbare verlichting. 

Veiligheid 
18.  Vaststelling politieverordening n.a.v. de Renties Ypres Rally op 20 november 2020. 

goedkeuring vaststelling 

19.  Vaststelling politieverordening houdende maatregelen met betrekking tot het opleggen 

van beperkingen op de ambulante activiteiten, verbod op verkoop en gebruik van dranken 

in blik en het uitvoeren van onderhoudswerken aan rallyvoertuigen n.a.v. de Renties 

Ypres Rally op 20 november 2020. 
goedkeuring vaststelling 

Interpellaties 
20.  Interpellaties. 
 

 

 

Namens de Raad, 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


