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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 8 april 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek naar het opwaarderen van de betrokken site. Er werd l bezwaar

ingediend. Het College beschouwt het bezwaar als ontvankelijk doch ongegrond.

2. Weigering omgevingsvergunning.
Weigering van het verlenen van een omgevingsvergunning voor herstel talud en verleggen

grachten.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen woning - herbouwen bijgebouw

na slopen - slopen bijgebouw ii - aanleggen zwembad.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek naar voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen stal i.f.v.
hoevetoerisme.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten 35, 36 en 37 van het dienstjaar 2019 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:
• VK1/2019/643 te.m. VK1/2019/734.

7. Contract technische bijstand.
Tweejarig contract wordt afgesloten met Cevi nv voor technische bijstand op ÏCT-vlak.

8. Kilometervergoedingen.
Het College keurt de in april uit te betalen kilometervergoedingen goed.

9. Thuiszorgpremie.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage ter

ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende thuis verzorgen ten

bedrage van 25,00 euro per maand.

10. Bestelbon bestelbonboeken.
Bestelbon wordt opgemaakt bij LESTNTI Group voor 40 bestelbonboeken in recto quadri, dienstig
voor de Financiële Dienst.

11. Overschot gemeentelijke toelage voor het OCMW.
Het College geeft positief advies m.b.t. het definitief verwerven van de lening door het

OCMW als investeringssubsidie, en legt dit voor aan de gemeenteraad.

12. Jeugddienst.
Goedkeuring verlenen aan:

• gebruik van de gemeentelijke bus voor een uitstap naar Plopsaland op 16/04/2019 met de
speelpleinwerking De Ploeters en naar aanleiding van de Buitenspeeldag op 24/04/2019.

• de aanvraag van Chiro Zuienkerke voor het organiseren van een carwash aan de chalet op
het speelplein achter het Lindenhofop 27/04/2019 van l Ou tot 17u.

13. Werken - Verkeer - Mobiliteit
Het College gaat principieel akkoord met het voorstel Inzake de toegang/uitweg tot de
gronden aan de gemeentelijke basisschool. Er wordt verder gevolg gegeven aan het dossier.
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14. Binnenschilderwerken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke -
meerwerken.

Goedkeuring te verlenen aan de volgende meerwerken van Schilderwerken De Witte voor de
binnenschilderwerken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke: schilderen kasten sacristie:

2.200,00 euro excl. btw, schilderen ramen sacristie; 690,00 euro excL btw.

15. Vorderingsstaat 3 schilderwerken kerk Meetkerke.
De vorderingsstaat 3 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 41.366,51 euro,

wordt goedgekeurd.

16. Nutsmaatschappijen.
Akkoord met de vervanging door Fluvius van het kapotte glas in een openbare
verlichtingsarmatuur tegen een kostprijs van 201,48 euro inclusief btw.

17. Bestellingen voor Gemeentelijke Basisschool schooljaar 2019-2020.
Bestelbonnen worden opgemaakt voor de Gemeentelijke Basisschool voor:

" aankoop van schoolboeken voor een totaalbedrag van 9.973,54 euro.

• aankoop van school- en knutselmateriaal voor een totaalbedrag van 4.907,28 euro.

18. Onderwijs.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het verkrijgen van hulp van de
Technische Dienst om materiaal te leveren naar aanleiding van het schoolfeest op 28/04/2019.

19. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen van tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

20. Gebruik gemeentelijke infrastructuur.
Toelating verlenen aan Pasar Zuienkerke voor het verkrijgen van aankondigingsborden om te
plaatsen langs de invalswegen naar aanleiding van de sneukeltocht.

21. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een Dorpenfietstocht op 30 juni 2019 te
Houtave.

Naar aanleiding van een fietstocht met start te Nieuwmunster geldt op 30/06/2019 vanaf
12.00u tot 13.30u een parkeerverbod voor de eerste drie parkeerplaatsen recht tegenover

Pastorie huisnummer 41 te Nieuwmunster.

22. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een wielerkoers op 27 april 2019 te
Zuien kerke.

Naar aanleiding van een wlelerkoers met start te Zuienkerke geldt op 27/04/2019 vanaf
16.30u tot 19.30u een parkeer- en verkeersverbod in volgende straten: Vagevuurstraat,

Blankenberge Steenweg vanaf de Vagevuurstraat tot aan de Blauwetorenstraat,
Blauwetorenstraat vanaf Blankenberge Steenweg tot aan de Weimanstraat, Weimanstraat

23. Bestelbon aankoop stickers en banners n.a.v. doortocht Tweedaagse
Voettocht.

Bestelbon word opgemaakt voor 3.000 stickers en 5 banners dienstig in het kader van de

doortocht te Zuienkerke van de Tweedaagse Voettocht op 04/05/2019, bij de firma
zwartopwit.be, boor een totaalbedrag van 866,98 euro inclusief btw.

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

25. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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