Gemeente Kortemark
GEMEENTERAAD
Zitting van 4 oktober 2021

OPENBAAR

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 6 september
2021.
Toelichting
Het verslag van de vorige zitting dd. 6 september 2021 dient goedgekeurd te worden
door de gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
2. Vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2
door de gemeenteraad voor haar gedeelte.
Toelichting
De gemeenteraad stelt de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025 2.2 voor
haar gedeelte vast.
Beslissing: Goedgekeurd
3. Goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2
door de gemeenteraad voor het gedeelte OCMW.
Toelichting
De gemeenteraad keurt de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025 2.2 voor
het gedeelte OCMW goed.
Beslissing: Goedgekeurd
4. Goedkeuring actuele lijst toelagen 2021.
Toelichting
Jaarlijks wordt de lijst van de toelagen voorgelegd aan de raad.
Beslissing: Goedgekeurd
5. Goedkeuring lijst toelagen 2022.
Toelichting
Jaarlijks wordt de lijst van de toelagen voorgelegd aan de raad.
Beslissing: Goedgekeurd
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6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: wegeninfrastructuur
2019-2024 fase 1.
Toelichting
Lastvoorwaarden en gunningswijze: wegeninfrastructuur 2019-2024 fase 1.
Beslissing: Goedgekeurd
7. Onroerende goederen (TW11): opheffing buurtweg nr. 32 - definitieve
vaststelling.
Toelichting
De definitieve afschaffing (behoudens hoger beroep) wordt voorgelegd ter
goedkeuring.
Beslissing: Goedgekeurd
8. Brouwerijsite Kortemark VG12 - Kennisname van akte verkoop (complex
van de mouttoren loft D 0301 en loft D 0401) opgesteld door Meester
François Blontrock, notaris met standplaats te Brugge met tussenkomst
door Meester Caroline Vanlerberghe, notaris met standplaats te Hooglede.
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 Caroline Vanlerberghe, notaris met standplaats te
Hooglede.
Beslissing: Verdaagd
9. Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact
Toelichting
Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact
Beslissing: Goedgekeurd
10. Goedkeuring - advies werkingsgebied woonmaatschappij
Toelichting
De gemeenteraad adviseert Vlaanderen over het werkingsgebied voor de nieuwe
woonmaatschappij vanaf 2023.
Beslissing: Goedgekeurd
11. Goedkeuring van een tijdelijke verordening betreffende de beperking op
de ambulante activiteiten en verbod onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen op en langs de openbare weg ter gelegenheid van de
Hemicudarally op 23-24 oktober 2021.
Toelichting
In het weekend van 23-24 oktober 2021 wordt de Hemicuda rally georganiseerd.
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Beslissing: Goedgekeurd
12. Het algemeen reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties:
Goedkeuring Intergemeentelijk samenwerkingsverband in de politiezone
Polder inzake de behandeling van dossiers van gemeentelijke
administratieve sancties (GAS)
Toelichting
Intergemeentelijk samenwerkingsverband in de politiezone Polder inzake de
behandeling van dossiers van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) wordt
voorgelegd ter goedkeuring.
Beslissing: Goedgekeurd
13. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: dorpsraad Kortemark en schoolraad gemeentelijke
basisschool "De Linde"
Toelichting
Tijdens de gemeenteraad worden de verslagen en einddocumenten van de
adviesraden meegedeeld aan de raadsleden.
Beslissing: Goedgekeurd
14. Varia
Toelichting
Zie audio-opname op de website.
Beslissing: Ter kennis genomen

____________________________________________________________________
Aldus gedaan in zitting van 04 oktober 2021:

Algemeen Directeur wn.
Bram Van Acker

Burgemeester
Karolien Damman
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