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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 25 maart 2019

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 18/03/2019.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor herbestemmen verbouwen en uitbreiden vergund

landbouwbedrijfswoning ifv vakantiewoning; herbestemmen verbouwen en/ofheroprichten
landbouwbedrijfsgebouwen tot bergingen; herschikken verhardingen en aanhorigheden bij
bestaand vergunde gedesaffecteerd landbouwbedrijf.

3. Wijziging uitvoeringplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval -
sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek inzake de wijziging van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval wordt gesloten.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijst 31 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht
deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt:
" VK1/2019/620 t.e.m. VK1/2019/630.

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

7. Financiën - Verzekering - Informatica.
Het College beslist om de waarborg van de sleutel van de sportzaal ten bedrage van 25,00 euro

terug te storten aan betrokkene.

8. Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers - verlenging
contract

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist tot de verlenging met één jaar van de

opdracht "Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers" aan Footstep vzw 360°

groen, Dreef ter Panne 14 te 8000 Brugge, voor twee takenpakketten, waarbij één takenpakket
600 uren vertegenwoordigt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 19.804,96 excl.
btw of € 23.964,00 incl. btw.

9. Verbouwen gemeentelijke basisschool - gunning opdracht.
De opdracht "Verbouwen gemeentelijke basisschool Zuienkerke: ruwbouwwerken met
afwerking en technieken" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder

(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde bvba Bouwteam Cokelaere,

Robert Klingstraat 86 te 8940 Wervik, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 584.775,40 excl. btw of € 619.861,92 incl. btw.

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht, de werken aan te vangen op

06/05/2019.

10. Nutsmaatschappijen.
• Het College beslist niet uit te treden uit de rekeningsector D (Storm Wachtebeke) van Zefier.

• Toelating verlenen aan de aanvraag van Fluvius voor de aanleg van glasvezel in synergie
met Telenet en het saneren van het middenspanningsnet langsheen de Nieuwe Steenweg.
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11. Ondergeschikte besturen -Adviesraden.
Principieel akkoord gaan met de vraag van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus tot vervanging van

de centrale verwarming in het kerkgebouw.

12. Onderwijs.
Toelating verlenen aan de aanvraag van Leefschool Akkerwinde tot het houden van een

dorpsfeest te Nieuwmunster, het afzetten van een deel van de Doelhofstraat en het voorzien van

de nodige verkeerssignalisatie op 22/06/2019 en tot het ophalen en terugbrengen van materiaal
bij de gemeente De Haan voor het schoolfeest op 22/06/2019.

13. Aanvang tijdelijke voltijdse administratief medewerker (C-niveau) voor de
dienst Jeugd - Sport - Senioren.

De aanvangsdatum van de tijdelijke voltijdse betrekking van administratief medewerker (C-
niveau) voor de dienst Jeugd - Sport - Senioren, wordt in onderling overleg bepaald op
08/04/2019.

14, Aanstelling jobstudenten Paasvakantie 2019.
Aanstellingen van jobstudenten voor de speelpleinwerking De Ploeters in de Paasvakantie.

15. Vrijwilliger gemeentelijke basisschool.
Het College is akkoord met het aanstellen van een vrijwilliger om de gemeentelijke voor- en

naschoolse kinderopvang te versterken met ingang van 27/04/2019 tot 30/06/2019, daarna volgt
een evaluatie.

Het College is akkoord met het aanstellen van een vrijwilliger vanaf 06/05/2019 (start der
werken aan de gemeentelijke basisschool) tot het einde der werken, om de leerlingen te helpen
begeleiden naar de gemeentelijke zaal De Notelaar voor de maaltijden.

16. Bestelbonnen.

" Bestelbon wordt opgemaakt voor een kookplaat, type AEG HK634060XB, bij de firma
Diapal nv, Bekedijkstraat l te 8490 Jabbeke, voor een bedrag van 353,77 euro exclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor 3 uur kinderanimatie (grime + kapsels) op 04/05/2019 naar
aanleiding van de 50 internationale voettocht van Vlaanderen, bij de firma Gekke

Verbouwingswerken, voor een totaalbedrag van 300,00 euro.

17. Tijdelijke politieverordening n.a.v. schoolfeest te Nieuwmunster op 22 juni
2019.

Op zaterdag 23 juni 201 8 wordt de Doelhofstraat afgesloten voor alle verkeer vanaf huisnummer
41 tot aan Hoeksam vanaf 11 uur tot 21 uur.

Omleiding wordt voorzien via de Smisjestraat.

Op zaterdag 23 juni 2018 geldt parkeerverbod indeDoelhofstraat vanaf huisnummer 41 tot aan
Hoeksam vanaf 11 uur tot 21 uur.

18. Aanvragen.
Het College verleent toelating aan de aanvraag van de Sportraad Zuienkerke vzw tot logistieke

steun naar aanleiding van het inrichten van de Meetkerkse Moerentocht op 14/04/2019.
Het College verleent toelating tot het gebruik van materiaal, alsook de inzet van twee

medewerkers van de Technische Dienst op 14/04/2019 om de tent op te zetten en op 15/04/2019
om het materiaal op te halen.

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

20. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur , : r : A De Voorzitter
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