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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 13 mei 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbare onderzoeken.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunnmg voor het plaatsen van een veranda.

Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor de ophoging van een perceel

gelegen nabij Beverlenksweg.
Openen van het openbaar onderzoek voor verbouwen en uitbreiden bestaande vergunde
woning - afbraak en heroprichten bijgebouwen - herschikken verhardingen en

aanhorigheden - gedeeltelijke regularisatie.

2. Aanvraag plaatsen grafzerk.
Toelating wordt verleend tot het leveren en plaatsen van een grafzerk op de begraafplaats te

Zuienkerke.

3. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/44, G/2019/45 en G/2019/46
van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

4. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:
" VK1/2019/893 te.m. VK1/2019/972.
" VK1/2019/975.

5. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand mei.

6. Vorderingsstaat 4 schilderwerken kerk Meetkerke.
De vorderingsstaat 4 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 35.008,31 euro,
wordt goedgekeurd.

7. Nutsmaatschappijen.
Akkoord met de vervanging door Fluvius van een kapotte armatuur In een openbare

verlichtingsarmatuur tegen een kostprijs van 286,18 euro inclusief btw

8. Aanvragen gemeentelijke zaal.
Na loting wordt de huur van de gemeentelijke zaal het Sportcentmm te Meetkerke voor
09/05/2020 toegewezen aan één der vier aanvragers.

9. Gemeentelijke infrastructuur.
Gelet op de beslissing van het College in zitting van 15/04/2019 houdende het akkoord tot de
betaling van de helft van de kostprijs voor de vervanging van een houten schutting, gaat het
College akkoord met de betaling van 986,29 euro inclusief btw.

10. Tijdelijke politieverordening n.a.v. tocht met overnachting in de Vaartstraat
op 21 en 22/06/2019.

Van vrijdag 21 juni 2019 vanaf 8.30 uur tot en met zaterdag 22 juni 2019 te 12.00 uur, is in de
Vaarstraat vanaf de Zielebmg tot aan de Schoeringebrug enkel plaatselijk verkeer in beide

richtingen toegelaten. Omleiding wordt voorzien via de Schoeringestraat
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11. Toelating tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd "ZLM Tour
Meri Elite - EuropeTour", UCI categorie 2.1, op het grondgebied van
Zuienkerke op donderdag 20 juni 2019.

Toelating verlenen om op donderdag 20 juni 2019 op het grondgebied van de gemeente
Zuienkerke een wielerwedstrijd te laten doortrekken, genaamd 'Euroshop Elfstedenronde'.

12. Ambtshalve schrappingen.
Twee personen worden ambtshalve afgevoerd uit de bevolkingsregisters.

13. Aanvragen.
• Het College beslist dat de kosten voor de muziek voor de Sacramentsprocessie van

23/06/2019 door de gemeente zullen betaald worden, met een maximum van 375,00 euro.
• Het College beslist een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 20 euro toe te kennen aan

De Droomboom voor het gebruik van hun water en elektriciteit naai' aanleiding van de

rommelmarkt op 04/05/2019.

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

15. Varia.

Het College neemt kemiis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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