Gemeente Kortemark
GEMEENTERAAD
Zitting van 24 januari 2022

OPENBAAR

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 13
december 2021.
Toelichting
Het verslag van de vorige zitting dd. 13 december 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. 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 moet bekrachtigd worden door de gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
4. Goedkeuring aanpassing personeelsplan Lokaal Bestuur Kortemark.
Toelichting
Het huidige personeelsplan van gemeente en OCMW Kortemark wordt aangepast aan
de noden.
Beslissing: Goedgekeurd
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5. Goedkeuring maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis.
Toelichting
Goedkeuring maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis om het
verenigingsleven te ondersteunen:
Gratis gebruik van gemeentelijke accommodatie voor erkende Kortemarkse
verenigingen en voor de cafetaria tot en met 31 maart 2022
Beslissing: Goedgekeurd
6. VG15 Judolokaal Hermitagestraat - verkoop - goedkeuring procedure
verkoop via BIDDIT.
Toelichting
VG15 Judolokaal Hermitagestraat - verkoop - goedkeuring procedure verkoop via
BIDDIT
Beslissing: Goedgekeurd
7. Onroerende goederen (TW13) opheffing van een gedeelte van de
buurtweg nr. 26 (te Zarren): voorlopige vaststelling.
Toelichting
De afschaffing van een gedeelte van de buurtweg nr. 26 werd voorlopig vastgesteld.
Beslissing: Goedgekeurd
8. Planologisch attest Begrafenissen Logghe.
Toelichting
Een positief planologisch attest wordt afgeleverd aan Logghe Begrafenissen voor een
uitbreiding van het rouwcentrum.
Beslissing: Goedgekeurd
9. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Aanstellen van een
multidisciplinair ontwerpteam voor de bouwen van een kantoorgebouw
met loods voor de afdeling Omgeving.
Toelichting
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze: Aanstellen van een
multidisciplinair ontwerpteam voor de bouwen van een kantoorgebouw met loods voor
de afdeling Omgeving.
Beslissing: Goedgekeurd
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Omgevingswerken
Spoorpark-Kronevoordestraat.
Toelichting
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze: Omgevingswerken
Spoorpark-Kronevoordestraat.
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Beslissing: Goedgekeurd
11. Goedkeuring offerte NW359538 “Verledding van de openbare verlichting
in de Belgiekstraat, Doornstraat, Ichtegemstraat, Makeveldstraat,
Meerlaanstraat, Polletstraat en Wijnendalestraat”.
Toelichting
De gemeenteraad beslist om de offerte NW359538 voor het verledden van de
openbare verlichting in de Belgiekstraat, Doornstraat, Ichtegemstraat,
Makeveldstraat, Meerlaanstraat, Polletstraat en Wijnendalestraat goed te keuren voor
een bedrag van 33.414,99 EUR incl. btw.
Beslissing: Goedgekeurd
12. Goedkeuring offerte NW359539 “Verledding van de openbare verlichting
in de Bescheewegestraat, Edewallestraat, Hemelstraat, Middenstraat,
Nachtegaalstraat, Noordbosstraat, Pastoor D.Vanhautestraat,
Pollaertstraat, Schaakstraat en Schuddebeurzewegel”.
Toelichting
De gemeenteraad beslist om de offerte NW359539 voor het verledden van de
openbare verlichting in de Bescheewegestraat, Edewallestraat, Hemelstraat,
Middenstraat, Nachtegaalstraat, Noordbosstraat, Pastoor D.Vanhautestraat,
Pollaertstraat, Schaakstraat en Schuddebeurzewegel goed te keuren voor een bedrag
van 86.540,13 EUR incl. btw.
Beslissing: Goedgekeurd
13. Goedkeuring offerte NW359540 “Verledding van de openbare verlichting
in de Ichtegemstraat, Koekelarestraat, Makeveldstraat, Markhovestraat,
Mobouckstraat, Pereboomstraat, Politieke-Gevangenenstraat,
Ruidenbergstraat, Steenstraat en Vinkaertstraat”.
Toelichting
De gemeenteraad beslist om de offerte NW359540 voor het verledden van de
openbare verlichting in de in de Ichtegemstraat, Koekelarestraat, Makeveldstraat,
Markhovestraat, Mobouckstraat, Pereboomstraat, Politieke-Gevangenenstraat,
Ruidenbergstraat, Steenstraat en Vinkaertstraatgoed te keuren voor een bedrag
van 78.526,67 EUR incl. btw.
Beslissing: Goedgekeurd
14. Opdrachtverklaring Familiehulp Goed Wonen vzw.
Toelichting
Goedkeuring van de opdrachtverklaring Familiehulp Goed Wonen VZW.
Beslissing: Goedgekeurd
15. Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - Kennisname ontslag en
aanstelling nieuwe afgevaardigde Raad van Bestuur.
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Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een lid uit de Raad van Bestuur
van de DVV Westhoek en kiest een nieuw lid.
Beslissing: Goedgekeurd
16. Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - Kennisname ontslag en
aanstelling nieuwe afgevaardigde Algemene Vergadering
Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een lid uit de Algemene
Vergadering van de DVV Westhoek en kiest een nieuw lid.
Beslissing: Goedgekeurd
17. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: de sportraad en de Gecoro (gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening).
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 24 januari 2022:

Algemeen Directeur
Sara De Meyer

Burgemeester
Karolien Damman
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