Gemeente Kortemark
GEMEENTERAAD
Zitting van 25 januari 2021

OPENBAAR

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 14
december 2020.
Toelichting
Het verslag van de vorige zitting dd. 14 december 2020 dient goedgekeurd te
worden door de gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
2. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de
goedkeuring van een tijdelijke politieverordening over het digitaal
vergaderen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn met
live stream voor het publiek en de pers
Toelichting
Bekrachtiging beslissing burgemeester inzake de goedkeuring van een tijdelijke
politieverordening over het digitaal vergaderen van gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn met live stream voor het publiek en de pers
Beslissing: Goedgekeurd
3. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de
goedkeuring van een tijdelijke politieverordening over het digitaal
vergaderen van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Toelichting
De beslissing van de burgemeester omtrent het digitaal vergaderen van het
bijzonder comité voor de sociale dienst in oktober, november en december moet
bekrachtigd worden door de gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
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4. Goedkeuring aanvullende maatregelen naar aanleiding van de
coronacrisis.
Toelichting
Ter ondersteuning van de verenigingen worden de gemeentelijke zalen gratis ter
beschikking gesteld tot eind maart 2021. Ook wat betreft het tarief van de
concessie wordt een correctie vastgesteld, evenals voor de marktkramers die
omwille van het M.B. niet op de markt mochten staan op bepaalde perioden in
2020.
Beslissing: Goedgekeurd
5. Administratief toezicht op de Hulpverleningszone - gemeentelijke dotatie
aan de hulpverleningszone Brandweer Westhoek voor het jaar 2021
Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van de hoogte van de gemeentelijke werkings- en
investeringstoelage van de brandweer voor 2021.
Beslissing: Ter kennis genomen
6. Brouwerijsite Kortemark VG12 - Kennisname van akte verkoop
(Brouwsaele, parkingcomplex - parking gemerkt pp-15) opgesteld door
Meester François Blontrock, notaris met standplaats te Brugge met
tussenkomst door Meester Debbie Hebbelinck, notaris met standplaats te
Kortemark.
Toelichting
De raad nam kennis van de akte verkoop/verkoopovereenkomst, opgesteld door
Meester François Blontrock, notaris met standplaats te Brugge, minuuthouder met
tussenkomst door Meester Debbie Hebbelinck, notaris met standplaats te
Kortemark.
Beslissing: Ter kennis genomen
7. Politieverordening - Aanvullende politieverordening inzake de
vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring
Toelichting
Goedkeuring van een aanvullende politieverordening inzake de vergunningsplicht
voor clubhuizen van motorclubs
Beslissing: Goedgekeurd
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8. Aanvraag tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het
gebruiken van een drone als mobiele camera of tijdelijk vaste camera
door de politie.
Toelichting
Enkele dagen voor de gemeenteraad vroeg de politie ons om het punt niet te
behandelen aangezien er wijzigingen in de wetgeving op til staan. Er wordt dus
ook voorgesteld om dit punt niet te behandelen.
Beslissing: De gemeenteraad beslist dit punt niet te behandelen.
9. GBS Kortemark | Vernieuwen HVAC - Goedkeuren lastvoorwaarden
Toelichting
Het vernieuwen van de stookplaats door middel van een gasabsorptiewarmtepomp
en ketel als back-up.
Ventilatie voorzien doorheen het schoolgebouw.
Beslissing: Goedgekeurd
10. Ichtegemstraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft enkele beslissingen genomen die een aangepast aanvullend
verkeersreglement vereisen. Het gaat om een snelheidsbeperking van 50 km/u in
de Ichtegemstraat vanaf huisnummer 95 tot de start van de bebouwde kom van
het centrum van Kortemark. Het fietspad gelegen in de Ichtegemstraat van het
kruispunt met de Koekelarestraat tot huisnummer 67 wordt een
dubbelrichtingsfietspad.
Beslissing: Goedgekeurd
11. Stadenstraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft enkele beslissingen genomen die een aangepast aanvullend
verkeersreglement vereisen. Het gaat om een wijziging aan het parkeerregime en
het voorzien van een extra oversteekplaats voor voetgangers.
Beslissing: Goedgekeurd
12. Torhoutstraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft enkele beslissingen genomen die een aangepast aanvullend
verkeersreglement vereisen. Het gaat om een parkeerverbod ter hoogte van de
ingang van het kerkhof, om twee parkeerplaatsen voorbehouden voor personen
met een handicap en om een verbod voor bromfietsers op de trage verbinding
gelegen richting de gemeentelijke sportterreinen.
Beslissing: Goedgekeurd
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13. Goedkeuring beoordelingscriteria inzake advies lokaal bestuur bij
uitbreidingsronde kinderopvang voor baby's en peuters
Toelichting
Vastlegging criteria voor het advies uitbreiding kinderopvang tussen 0-3 jaar.
Beslissing: Goedgekeurd
14. Bekrachtiging van de collegebeslissing d.d. 8 januari 2021 betreffende de
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen
in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken.
Toelichting
Toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Beslissing: Goedgekeurd
15. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: cultuurraad
Toelichting
Tijdens de gemeenteraad worden de verslagen en einddocumenten van de
adviesraden meegedeeld aan de raadsleden.
Beslissing: Ter kennis genomen

____________________________________________________________________
Aldus gedaan in zitting van 25 januari 2021:

Algemeen Directeur
Sara De Meyer

Burgemeester
Karolien Damman
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