Gemeente Kortemark
GEMEENTERAAD
Zitting van 28 juni 2021

OPENBAAR

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 17 mei 2021.
Toelichting
Het verslag van de vorige zitting dd. 17 mei 2021 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. Afschaffing algemene gemeentebelasting vanaf aanslagjaar 2021
Toelichting
De gemeenteraad keurt een algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren
2020-2025 goed
Beslissing: Goedgekeurd
4. Goedkeuring maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis
Toelichting
Aanvulling bij de gemeenteraadsbeslissingen van 29/6/20, 5/10/20, 25/1/21 en
17/5/2021 waarbij een aantal steunmaatregelen voor verenigingen werden
goedgekeurd ikv Covid19, waarbij er geen huur wordt gevraagd voor het gebruik
van gemeentelijke infrastructuur voor de voetbalclubs, de tennisclubs, VCGH en
de cafetaria, ook toe te passen voor de visclub De Statievissers.
Beslissing: Goedgekeurd
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5. Aanvraag principiële toestemming gemeenteraad voor het inzetten door
de politiezone van mobiele camera's (bodycams/dashcams).
Toelichting
Aanvraag principiële toestemming gemeenteraad voor het inzetten door de
politiezone van mobiele camera's (bodycams/dashcams)
Beslissing: Goedgekeurd
6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Vernieuwen van serveren netwerkinfrastructuur.
Toelichting
Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen voor het vernieuwen van
server- en netwerkinfrastructuur van lokaal bestuur Kortemark.
Beslissing: Goedgekeurd
7. Goedkeuring aangepaste offerte dading Torhoutstraat 5 te Kortemark en
het gemeentebestuur Kortemark.
Toelichting
Aangepaste offertes dading Torhoutstraat 5 te Kortemark en het gemeentebestuur
Kortemark.
Beslissing: Goedgekeurd
8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen rioolbeheerder Infrax
CVBA en de gemeente Kortemark voor het uitvoeren van wegeniswerken
met aanleg van riolering voor het aansluiten van woningen in de
Kronevoordestraat in kader van Prio 1.
Toelichting
De Gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst R006030 met Fluvius
voor het uitvoeren van wegeniswerken met aanleg van riolering voor het prioritair
aansluiten van een aantal woningen in de Kronevoordestraat op de riolering, goed
te keuren.
Beslissing: Goedgekeurd
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9. Goedkeuring addendum bij de overeenkomst studieopdracht
rioleringsproject 22666 aansluiting Amersveldestraat - W219153
Amersveldestraat (tss Groenestraat en Zuidstraat), Zuidstraat (tss
Amersveldestraat en 3A), Vaartstraat (tss Amersveldestraat en 9),
Slommestraat (tss Amersveldestraat en 4), Brouckstraat (tss
Amersveldestr en 1A), Gouden-Hoofdstraat (tss Amersveldestraat en 42)
en Barisdamstraat (tss Amersveldestraat en 18A).
Toelichting
Voor het rioleringsproject 22666 aansluiting Amersveldestraat - W219153
Amersveldestraat (tss Groenestraat en Zuidstraat), Zuidstraat (tss
Amersveldestraat en 3A), Vaartstraat (tss Amersveldestraat en 9), Slommestraat
(tss Amersveldestraat en 4), Brouckstraat (tss Amersveldestr en 1A), GoudenHoofdstraat (tss Amersveldestraat en 42) en Barisdamstraat (tss
Amersveldestraat en 18A) werd door Aquafin studiebureau ir. Ch. Lobelle BVBA,
gevestigd te Gistelsteenweg 112 te 8490 Varsenare/Jabbeke aangesteld.
De gemeente sluit met Aquafin een overeenkomst af om de studieopdracht van ir.
Ch. Lobelle BVBA uit te breiden met een studieopdracht voor de
verfraaiingswerken van de wegenis langsheen het tracé van de rioleringsprojecten
van Aquafin en Fluvius.
Beslissing: Goedgekeurd
10. Onroerende goederen (TW11) opheffing buurtweg nr. 32 : voorlopige
vaststelling.
Toelichting
De afschaffing buurtweg nr 32 werd voorlopig vastgesteld.
Beslissing: Goedgekeurd
11. Onroerende goederen(AG33) – Goedkeuring van de akte verwerving om
niet van perceeltje grond, volgens kadaster gelegen aan de Schoolwegel,
gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksels in de tweede
afdeling, sectie C, nummer 222H met een gemeten oppervlakte van totaal
151 m², volgens de voorwaarden zoals vervat in de akte opgesteld door
notaris Debbie HEBBELINCK, notaris met standplaats te Kortemark. De
verworven grond wordt geaffecteerd bij de openbare domeingoederen
(wegenis) van de gemeente Kortemark.
Toelichting
De nodige grond aan de Schoolwegel werd verworven en geaffecteerd naar het
openbaar domein.
Beslissing: Goedgekeurd
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12. Onroerende goederen(AG36) – Goedkeuring van de akte houdende
overdracht om niet van grond (voetpad) door de Vennootschap Onder
Firma (VOF) “FL-WEST INVEST” met zetel te 8610 Kortemark,
Vladslostraat 35. Grond met een oppervlakte van 88 ca en kadastraal
gekend volgens volgend gereserveerd perceel identificatie nummer :
32025/10133. Conform de voorwaarden zoals vervat in de akte opgesteld
door notaris Christophe VANDEURZEN, notaris met standplaats te
Koekelare.
Toelichting
De akte werd voorgelegd aan de raad ter goedkeuring.
Beslissing: Goedgekeurd
13. Onroerende goederen(AG46) – Goedkeuring van de akte houdende ruil
van grond tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek St
Bartholomeus te Kortemark en de aankoop van een zaal gelegen ter
hoogte van de Nieuwstraat 2. Grondruil met opleg door gemeente van
1.307,50 € en aankoop zaal voor een waarde van 50.000,00 € volgens
volgend gereserveerd perceel identificatie nummer : 32011/10654.
Conform de voorwaarden zoals vervat in de akte opgesteld door notaris
Debbie HEBBELINCK, notaris met standplaats te Kortemark.
Toelichting
De akte werd voorgelegd aan de raad ter goedkeuring.
Beslissing: Goedgekeurd
14. Advies gecoördineerde jaarrekeningen 2020 van de Kerkbesturen die
ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur Kortemark.
Toelichting
De Gemeenteraad geeft een gunstig advies over alle jaarrekeningen voor het
dienstjaar 2020 van de Kerkbesturen die ressorteren onder het Centraal
Kerkbestuur Kortemark.
Beslissing: Goedgekeurd
15. Sport - Sluiting zwembad en uitwerking flankerende maatregelen
Toelichting
Sport - Sluiting zwembad en uitwerking flankerende maatregelen
Beslissing: Goedgekeurd
16. Definitieve beslissing straatnaam m.b.t. de verkavelingsaanvraag
Torhoutstraat.
Toelichting
Straatnaam 'Wallenhoevestraat', voor de nieuwe verkaveling aan de
Torhoutstraat, definitief goedkeuren.
Beslissing: Goedgekeurd
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17. Definitieve beslissing straatnaam m.b.t. de verkavelingsaanvraag
vanwege Woonmaatschappij Ijzer en Zee.
Toelichting
Voor een nieuwe verkaveling nabij de Stadenstraat te Zarren, beslist de
gemeenteraad om de straatnaam 'Lindewegel' definitief goed te keuren.
Beslissing: Goedgekeurd
18. Kronevoordestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft enkele beslissingen genomen die een aangepast aanvullend
verkeersreglement vereisen. Het gaat om een aanpassing aan de parkeerplaatsen
beperkte parkeertijd en het invoeren van een fietsstraat in de Kronevoordestraat.
Beslissing: Goedgekeurd
19. Handzamestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om fietsstraten in te voeren in de schoolomgevingen. Het
aanvullend verkeersreglement van de Handzamestraat moet hiervoor worden
aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
20. Torhoutstraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om fietsstraten in te voeren in de schoolomgevingen. Het
aanvullend verkeersreglement van de Torhoutstraat moet hiervoor worden
aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
21. Processiestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om fietsstraten in te voeren in de schoolomgevingen. Het
aanvullend verkeersreglement van de Processiestraat moet hiervoor worden
aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
22. Hospitaalstraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om fietsstraten in te voeren in de schoolomgevingen. Het
aanvullend verkeersreglement van de Hospitaalstraat moet hiervoor worden
aangepast.
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Beslissing: Goedgekeurd
23. Pastoor D. Vanhautestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om fietsstraten in te voeren in de schoolomgevingen. Het
aanvullend verkeersreglement van de Pastoor D. Vanhautestraat moet hiervoor
worden aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
24. Ieperstraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om fietsstraten in te voeren in de schoolomgevingen. Het
aanvullend verkeersreglement van de Ieperstraat moet hiervoor worden
aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
25. Brouwersplein - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om een verkeersbord D1 te plaatsen op het Brouwersplein
ter hoogte van het kruispunt met de Hospitaalstraat. Het aanvullend
verkeersreglement van het Brouwersplein moet hiervoor worden aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
26. Lichterveldestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om één parkeerplaats met een beperkte parkeertijd in te
voeren in de Lichterveldestraat ter hoogte van huisnummer 40.
Het aanvullend verkeersreglement van de Lichterveldestraat moet hiervoor
worden aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
27. Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het
addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende
het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het
door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei gewijzigde besluit
van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Toelichting
Verderzetting van de lokale bronopsporing, quarantaine coaching, preventie en
sensibilisering omtrent COVID-19 tot en met 31 augustus 2021.
Beslissing: Goedgekeurd
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28. Goedkeuring van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw
voor de periode 2022-2027.
Toelichting
Gezonde Gemeente Kortemark werkt reeds jaren samen met Logo Midden-WestVlaanderen vzw. Deze vzw dient een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen voor
de periode 2022-2027.
Beslissing: Goedgekeurd
29. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: jeugdraad en 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 28 juni 2021:

Algemeen Directeur wn.
Bram Van Acker

Burgemeester
Karolien Damman
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