Gemeente Kortemark
GEMEENTERAAD
Zitting van 6 september 2021

OPENBAAR

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 28 juni
2021.
Toelichting
Het verslag van de vorige zitting dd. 28 juni 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 vergaderen van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn in OC De Kouter.
Toelichting
Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de goedkeuring van
een tijdelijke politieverordening over het vergaderen van de gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn in OC De Kouter.
Beslissing: Goedgekeurd
3. Kennisname opvolgingsrapportering eerste semester 2021 m.b.t. de
uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025.
Toelichting
Conform het Decreet Lokaal Bestuur wordt minstens voor het einde van het derde
kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering
van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Beslissing: Ter kennis genomen
4. Goedkeuring van de budgetwijziging 2021 en de wijziging van het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Edewalle
Toelichting
De Gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2021 en de aanpassing van de
meerjarenplanning van de kerkfabriek Edewalle goed.
Beslissing: Goedgekeurd
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5. Sport - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad Diksmuide
betreffende het gebruik van het zwembad in Diksmuide voor het
schoolzwemmen - Goedkeuring flankerende maatregelen
schoolzwemmen.
Toelichting
Sport - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad Diksmuide
betreffende het gebruik van het zwembad in Diksmuide voor het schoolzwemmen
- Goedkeuring flankerende maatregelen schoolzwemmen.
Beslissing: Goedgekeurd
6. Polderrand, Weststraat 24 te 8460 Oudenburg - Projectvereniging
Polderrand: goedkeuring van het jaarverslag 2020, financieel verslag
2020 en verslag van de accountant 2020.
Toelichting
Projectvereniging Polderrand: goedkeuring van het jaarverslag 2020, financieel
verslag 2020 en verslag van de accountant 2020.
Beslissing: Goedgekeurd
7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie WestVlaanderen, de gemeente Koekelare en de gemeente Kortemark voor de
aanleg van infrastructuur op het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk (aanleg fietspad Werkenstraat Koekelare en
Steenstraat Kortemark).
Toelichting
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen,
de gemeente Koekelare en de gemeente Kortemark voor de aanleg van
infrastructuur op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (aanleg fietspad
Werkenstraat Koekelare en Steenstraat Kortemark).
Beslissing: Goedgekeurd
8. Goedkeuring voor het uitvoeren van de werken “Ondergronds brengen
van nutsleidingen” in de Lichterveldestraat n.a.v. de riolerings- en
wegeniswerken met aanleg van een vrijliggend fietspad.
Toelichting
Het uitvoeren van de werken “Ondergronds brengen van nutsleidingen” in de
Lichterveldestraat n.a.v. de riolerings- en wegeniswerken met aanleg van een
vrijliggend fietspad.
Beslissing: Goedgekeurd
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9. Goedkeuring voor het uitvoeren van de werken “Renovatie en verledding
van de openbare verlichting Elflijnenwijk”.
Toelichting
Goedkeuring voor het uitvoeren van de werken “Renovatie en verledding van de
openbare verlichting Elflijnenwijk”.
Beslissing: Goedgekeurd
10. Brouwerijsite Kortemark VG12 - Kennisname van akte verkoop
(Brouwsaele, parkingcomplex - parking gemerkt pp-20 & 21) 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
11. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze: renovatie van het
stations- en sanitaire gebouw van het Station van Kortemark.
Toelichting
Lastenvoorwaarden en gunningswijze: verbouwen van het stations- en sanitaire
gebouw van het station van Kortemark.
Beslissing: Goedgekeurd
12. Schoolwegel - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om een snelheidsregime van 30 km/u in te voeren in de
Schoolwegel. Het aanvullend verkeersreglement van de Schoolwegel moet
hiervoor worden aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd
13. Zarren-Lindestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Het college heeft beslist om een proefopstelling te plaatsen op het kruispunt
Zarren-Lindestraat X Kruisstraat. Het aanvullend verkeersreglement van de
Zarren-Lindestraat moet hiervoor worden aangepast.
Beslissing: Goedgekeurd

3

14. Motie naar aanleiding van het wetsontwerp tot aanpassing van artikel
186 van het Gerechtelijk Wetboek.
Toelichting
Motie naar aanleiding van het wetsontwerp tot aanpassing van artikel 186 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Beslissing: Goedgekeurd
15. Goedkeuring verwerkingsovereenkomst in kader van de verwerking van
persoonsgegevens ter bestrijding van de Covid-19-pandemie via
casemanagement.
Toelichting
Goedkeuring verwerkingsovereenkomst in kader van de verwerking van
persoonsgegevens ter bestrijding van de Covid-19-pandemie via
casemanagement.
Beslissing: Goedgekeurd
16. Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en het
addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende
het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van
de COVID-19-pandemie te versterken.
Toelichting
Verlenging van de subsidieperiode t.e.m. 15 oktober 2021 door het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken.
Beslissing: Goedgekeurd
BESLOTEN

17. Gemeentelijke Administratieve Sancties – Aanwijzing van een ambtenaar
die inbreuken op het algemeen reglement op de gemeentelijke
administratieve sancties kan vaststellen.
Toelichting
Er werd een gemeenschapswacht /vaststeller GAS aangesteld.
Beslissing: Goedgekeurd
____________________________________________________________________
Aldus gedaan in zitting van 06 september 2021:

Algemeen Directeur
Sara De Meyer

Burgemeester
Karolien Damman
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