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Zuien kerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 1 april 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek naar het bouwen van een nieuwe mndveestal. Er zijn geen

bezwaren ingediend.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het schilderen van gevels of aanbrengen van

gevelbekleding.

3. Omgevingsvergunning - advies.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies voor het bouwen van een nieuwe rundveestal.

4. Aanvragen toelage voor aanleg en onderhoud van kleine
landschapselementen - goedkeuring aanvragen.

Goedkeuren van aanvragen voor het bekomen van een toelage voor aanleg en onderhoud van

kleine landschapselementen.

5. Aanvragen toelage voor aanleg en onderhoud van kleine
landschapselementen - toelating uitbetaling.

Goedkeuren van de uitbetalingen van toelagen voor aanleg en onderhoud van kleine

landschapselementen.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijst 32 en 33 van het dienstjaar 2019 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

7. fnvorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:
• VK1/2019/637 t.e.m. VïCl/2019/641.

8. Terugbetalingen borgsommen.
Goedkeuring verlenen aan de terugbetaling van borgsommen n.a.v. bouwwerken.

9. Bestelbon onderscheidingsteken (sjerp).
Bestelbon wordt opgemaakt voor sjerpen, dienstig voor de gemeenteraadsleden, in de kleuren

rood en groen, met wapenschild van de gemeente, voor een totaalbedrag van 1.134,00 euro
exclusief btw.

10. Vorderingsstaat 3 schilderwerken kerk Meetkerke.
De vorderings staat 3 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 41.366,51 euro,

wordt goedgekeurd.

11. Aanstellen ontwerper voor uitwerking en opvolging diverse
onderhoudswerken infrastructuur op grondgebied Zuienkerke.

De opdracht "Aanstellen ontwerper voor uitwerking en opvolging diverse onderhoud swerken

infrastructuur op grondgebied Zuienkerke" wordt gegund.

12. Onderwijs.
Toelating wordt verleend aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke

bus voor verscheidene ritten in april.
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13. Aanstelling jobstudent.
Aanstelling van een jobstudent voor de Technische Dienst.

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

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur

2/2


