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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 5 september 2022 

1. Inventarisatie leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – openen openbaar 
onderzoek. 

Openen van het openbaar onderzoek van 06/09/2022 voor de ter inzage legging van het 

uittreksel van de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten binnen de 

gemeente Zuienkerke. 

2. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2022/74 en G/2022/75 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

3. Terugbetaling borgsom. 

Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na 

controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

4. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand september 2022. 

5. Bestelbonnen. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor een laptop, dienstig voor alle werknemers die in de 

uitoefening van hun job occasioneel nood hebben aan een laptop, via het raamcontract ICT 

van stad Brugge, voor een bedrag van 984,46 euro inclusief btw. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor een licentie Microsoft Office Home & Business 2021, 

dienstig voor de vermelde laptop, voor een bedrag van 262,73 euro inclusief btw. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 20 bierbanken en transportkar voor de prijs 

van 1.875,50 euro (inclusief BTW). 

6. Voorlopige eindeafrekening landbouwwegen 2021. 

Goedkeuren van de eindafrekening met als saldo 0,00 euro. 

7. Termijnverlenging herinrichten Kapellestraat te Houtave. 

Toekennen van een bijkomende uitvoeringstermijn van 40 werkdagen. Deze verlenging wordt 

toegestaan zonder dat de aannemer hierbij het recht heeft tot het vorderen van bijkomende 

schadevergoedingen en / of vaste kosten. 

8. Aanstelling ontwerper via een raamovereenkomst voor wegenis- en 
omgevingswerken in 2023-2024-2025 – goedkeuring starten procedure en lijst uit te 
nodigen firma's. 

Opstarten van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de 

opdracht “Aanstelling ontwerper via een raamovereenkomst voor wegenis- en 

omgevingswerken in 2023-2024-2025”. 

Oplijsten van de te uit te nodigen ondernemers om deel te nemen aan de onderhandelings-

procedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

9. Gemeentelijke Basisschool: toekenning van afwezigheid voor verminderde 
prestaties schooljaar 2022-2023. 
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Toestemming te verlenen aan een leerkracht tot verlof verminderde prestaties voor 1/5de met 

ingang van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

10. Gemeentelijke Basisschool: toekenning TAO schooljaar 2022-2023. 

Toestemming verlenen aan een leerkracht tot 4 uren TAO met ingang van 1 september 2022 

tot en met 30 juni 2023. 

11. Afroep op het aanbod “schoonmaak – tijdelijk poetspersoneel” via Creat – 
verlenging. 

Beslissen om de afroep op het aanbod ‘Schoonmaak – tijdelijk poetspersoneel’ via Creat voor 

het poetsen van de gemeentelijke basisschool te verlengen. 

Het tarief bedraagt € 30,23/uur inclusief verplaatsingen, schoonmaakproducten, 

schoonmaakmaterialen en PBM’s en exclusief BTW en 5 % bijdrage in de werking. 

12. Tijdelijke politieverordening sprinttriatlon op 7/09/2022. 

Naar aanleiding van de sprinttriatlon, georganiseerd door Defensie België, geldt op 

07/09/2022 tussen 9.00u en 14.00u het volgende: 

▪ eenrichtingsverkeer in volgende straten (respectievelijke rijrichting): De Blauwe Toren → 

Blauwe Torenstraat → Heerweg → Brouwerijstraat; en dit voor zover de toegewezen 

seingevers dit toelaten. 

▪ indien de seingevers geen doorgang verlenen uit noodzaak van veiligheid, geldt een 

algemeen verkeersverbod in de vermelde straten. 

13. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus op 

13/09/2022. 

Beslissen om een vrijwilligster in te schakelen bij de maaltijdbedeling in de gemeentelijke 

basisschool. De vrijwilligersvergoeding bedraagt 11 euro per uur. 

Toelating verlenen aan stad Brugge tot doortocht van de fietstocht van Kroenkelen op het 

grondgebied Zuienkerke op 18 september 2022. 

14. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

15. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


