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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 18 februari 2019

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 11/02/2019.

2. Omgeving - Huisvesting: varia.
Het College gaat akkoord om de waterloop Kerkvliet door de Nieuwe Polder van
Blankenberge in een nieuw tracé, zoals afgesproken, in te buizen.

3. Concessie van grafruimte.
Hernieuwing van een bestaande dertigjarige vergunning met kelder op het kerkhof te
Meetkerke.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten 14, 16, 17 en 18 van het dienstjaar 2019
en geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:
- VK1/2018/2451;
• VK1/2019/365;
• VK1/2019/367 t.e.m. VÏCl/2019/376;
- VK1/2019/378 te.m. VK1/2019/384.

6. Ophalen landbouwfolie.
Gunnen van het ophalen van landbouwfolie aan de firma Daly Plastics BV.

7. Aanbrengen landbouwfolie.
Op vraag van het stadsbestuur BIankenberge, verleent het College zijn goedkeuring om de
landbouwers gevestigd op het grondgebied van Blankenberge de mogelijkheid te bieden om
gratis hun landbouwfolies aan te brengen op het terrein van de Technische Dienst van het

gemeentebestuur Zuienkerke.

8. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuring verlenen aan de terugbetaling van een borgsom n.a.v. bouwwerken.

9. Jeugddienst.
Toelating verlenen tot gebruik van de gemeentelijke bus voor vervoer naar Cinema Rio te De

Haan in het kader van een organisatie van de Jeugddienst

10. Cultuur.

Opdracht wordt gegeven aan de Technische Dienst tot het maken van vier minibib-kasten, te

plaatsen in de vier deelgemeenten en tot het maken van een podium-tafel, dienstig voor het
uitstallen van de nieuwe collectie van de bibliotheek Zuienkerke.

11. Sportdienst.
Goedkeuring verlenen aan de organisatie van de kennismakingssportnamiddag 'Sport en
bewegen voor senioren' op 02/04/2019.

12. Meerwerk led-verlichting Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke.
Akkoord met het meerwerk ten bedrag van 2.166,26 euro inclusief btw voor led-verlichting
voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke door de firma Be-Lighting Concept nv.



13. Bestelbonnen.

Bestelbonnen worden opgemaakt voor:
9 een Kubb-spel voor het vijfde leeijaar van de Gemeentelijke Basisschool naar aanleiding

van het meezoeken naar een naam voor de kinderopvang in de voormalige pastorie.

• een vaatwasmachine type Bosch SMI46AW01E, dienstig voor het kinderdagverblijf in de
voormalige pastorie te Zuienkerke, bij de firma De Muynk André.

14. Onderwijs.
Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus voor

ritten 22/02/2019.

15. Gebruik gemeentelijke infrastructuur.
Toelating verlenen aan Theater Kleiem tot het huren van materiaal naar aanleiding van de

toneelvoorstellingen vanaf 01/03/2019 tot en met 09/03/2019.

16. Aanvragen.

Het College verleent toelating aan de aanvraag van N-VA tot het verkrijgen van de lijst van

kiezers voor de verkiezingen van 26/05/2019.

17. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

18. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

19. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 28/02/2019.
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De Algemeen Directeur


