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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 11 maart 2019

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 04/03/2019.

2. Gemeentekelder.
Gemeentekelder op het kerkhof te Nieuwmunster wordt verleend, mits de som van 905,00
em'o.

3. Concessie van grafruimte.
Een dertigjarige vergunning met gemeentekelder op het kerkhof te Nieuwmimster wordt

toegestaan mits de som van 467 euro.

4. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten 22, 23, 24, 25 en 26 van het dienstjaar
2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:

• VK1/2018/2453 en VK1/2019/437 t.e.m. VK1/2019/523.

6. Financiën - Verzekering - Informatica.
De verwerkingsovereenkomst met Cipal-Schaubroeck in het kader van GDPR wordt

goedgekeurd.

7. Bestelbon.

Bestelbon wordt opgemaakt voor een vaatwasser, type Miele PG81 SOU, dienstig voor de

gemeentelijke zaal Sportcentrum te Meetkerke, bij de firma De Muynck André, Nieuwe
Steenweg 28 A te 8377 Zuienkerke.

8. Vorderingsstaat 2 schilderwerken kerk Meetkerke,
De vorderingsstaat 2 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 55.971,32 euro,
wordt goedgekeurd.

9. Personeel.
Principieel akkoord tot aanstelling van een jobstudent bij de speelpleinwerking De Ploeters,
de periode van tewerkstelling zal in onderling overleg bepaald worden.

10. Aanvragen.
Het College neemt kennis van volgende aanvragen:

H gebruik van de vergaderzaal van het gemeentehuis voor een bijeenkomst van de kerkraad

en antenneploeg op 20/03/2019. Het middenlokaal boven in de Notelaar wordt ter
beschikking gesteld voor de vergadering.

• organiseren van de dorpentocht (fietstocht) door Landelijke Gilden op 30/06/2019, het
huren van stoelen en tafels en de hulp van de Technische Dienst voor het plaatsen van

vlaggen. Toelating wordt verleend.
• huren van het Sportcentrum door ïronfriends. Gezien het geen Zuienkerkse vereniging

betreft en het gebruik zou doorgaan in de zomervakantie, wordt geen toelating verleend

tot het huren van het Sportcentrum.
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11. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

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

1.0.

De Algemeen Directeur
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