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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 20 mei 2019

1. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergurming voor het onderkelderen vergunde woning en horeca.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning "Aanvraag kleine windmolen" van
20/05/2019 te.rn. 18/06/2019.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning "Verbouwen handelspand naar
kantoor" van 23/05/2019 t.e.m. 21/06/2019.

3. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -
goedkeuring aanvraag.

Goedkeuren van de aanvraag voor het snoeien van 7 knotwilgen.
Goedkeuren van de aanvraag voor het snoeien van 10 bomen en aanplanten van 3 wilgen.

4. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -
goedkeuring uitbetaling.

Goedkeuren van de uitbetaling van de toelage voor het snoeien van 26 bomen.

Goedkeuren van de uitbetaling van de toelage voor het snoeien van 8 bomen.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2019/47 van het dienstjaar 2019 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invordermgsstaten wordt opgemaakt:
• VK1/2018/2459 te.m. VK1/2018/2459
" VK1/2019/976 t.e.m. VK1/2019/999.

7. Kohier tweede verblijven.
Het College stelt het volgende belastingkohier vast: tweede aanvullende kohier
gemeentebelasting tweede verblijven-dienstjaar 2018 ten bedrage van 1.300,00 euro.

8. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor een combi microgolfoven dienstig voor het gemeentehuis

voor een bedrag van 644,80 euro exclusief btw en inclusief levering en plaatsing.

9. Sportdienst.
Goedkeuring verlenen om aan de lesgever een vrijwilligersvergoeding toe te kennen van 25

euro per sessie als lesgever van 'bewegen voor senioren' iedere dinsdagnamiddag.

10. Werken -Verkeer- Mobiliteit.
Goedkeuren van het proces-verbaal van plaatsbeschrijving van het interieur en de

buitenomgeving naar aanleiding van de verbouwingswerken aan de gemeentelijke

basisschool.

11. Samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis-Vlaanderen - gemeente
Zuienkerke betreffende de aanleg van een fietspad tussen de
Vagevuurstraat en de Dullemolenstraat te Zuienkerke.
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12. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen van tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

13. Aanvragen.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot medewerking van de Technische

Dienst en het gebruik van materiaal voor de receptie op 26/06/2019.
• Toelating verlenen tot het plaatsen van een tent aan het Sportcentmm te Meetkerke voor

een feest op 10/06/2019.

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
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