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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 24 juli 2019

1. Engagementsverklaring tussen gemeente Zuienkerke en IVBO.
Het College beslist een engagementsverklaring aan te gaan tussen de gemeente Zuienkerke en

haar afval intercommunale IVBO inzake aparte inzameling van GFT en het principe van

gewichtsdiftar.

2. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/65 en G/2019/66 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

3. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VKl/2019/1262t.e.m. VK1/2019/1305.

4. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand juli.

5. Kohieren.

Het College stelt volgende belastingkohieren vast;
• kohier gemeentebelasting kampeerterreinen - aanslagjaar 2019 ten bedrage van 920,00

euro;
n kohier gemeentebelasting op dansgelegenheden - aanslagjaar 2019 ten bedrage van

l.500,00 euro;

• kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een goedgekeurde
verkaveling - aanslagjaar 2019 ten bedrage van 3.589,32 euro;

• kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een gebied bestemd voor

wonen - aanslagjaar 2019 ten bedrage van 2.723,10 euro;
• kohier gemeentebelasting te huur stellen van kamers - aanslagjaar 2019 vast ten bedrage

van 3.600,00 euro.

• kohier gemeentebelasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2019 ten bedrage van

89.050,00 euro.

6. Reprobel.
Het College verleent goedkeuring aan de overeenkomst tussen Reprobel en het

gemeentebestuur Zuienkerke voor kopieën en prints, voor een bedrag van 13,30 euro

exclusief btw per vte.

7. Vorderingsstaat 6 MiNa Natuur Footstep vzw-3600 Groen.
De vorderingsstaat 6 ten laste van de gemeente Zuienlcerke, ten bedrage van 3.737,0 euro,

goed te keuren.

8. Aanstellen jobstudenten speelpleinwerking De Ploeters.
Aanstellen vanjobstudenten voor de speelple inwerking De Ploeters tijdens de zomervakantie.

9. Bestelbonnen.

Volgende bestelbonnen worden opgemaakt:

• voor de aankoop van T-shirts en truien dienstig voor de speelpleinwerking De Ploeters
voor een totaalbedrag van 3 19,85 euro inclusief btw.
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• voor rekken, dienstig voor de speelpleinwerking De Ploeters en te plaatsen in het
Sportcentrum te Meetkerke voor een totaalbedrag van 790,43 euro Inclusief btw en

verzendkosten.

10. Jeugddienst.
Het College verleent toelating aan de Jeusddienst tot gebruik van de gemeenteliike bus voor

een uitstap naar Sunparks De Haan op 07/08/2019 voor de speelpleinwerking De Ploeters.

11. Overdracht overeenkomst Zuienkerke AGB naar stadsbestuur
Blankenberge m.b.t exploitatie bibliotheek.

Het College neemt kennis van de overname van de samenwerkingsovereenkomst inzake de
exploitatie van de bibliotheek Zuienkerke van het Autonoom GemeentebedrijfBlankenberge
door het stadsbestuur Blankenberge. De verbintenis geldt nu met het stadsbestuur

Blankenberge in plaats van met het Autonoom GemeentebedrijfBlankenberge.

12. Nutsmaatschappijen.
Goedkeuren van de offerte van Fluvius voor het plaatsen van een stopcontact voor

kerstverlichting op een bestaande openbare verlichtingspaal (nr. 66) langs de Dorpweg te

Meetkerke (parking) tegen een kostprijs van 168,40 euro inclusief btw

13. Onderwijs.
Toelating wordt verleend aan een leerkracht in vast verband aan de Gemeentelijke

Basisschool, voor afwezigheid voor verminderde prestaties 55+ voor 4/24 tijdens het

schooljaar 2019-2020.

14. Aanvragen.
Toelating wordt verleend:

• aan Gezinsbond Meetkerke tot het huren van gemeentelijk materiaal voor het

aperitiefconcert op de hoeve 'De Calangne' te Meetkerke op 08/09/2019.
• tot het organiseren van een straatbarbecue op 03/08/2019 in de wijk Molenwal.

• aan Ostend Motor Sport voor het inrichten en bepljlen van een toeristische motorrit op die

doorgaat op 13/10/2019.

15. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue op 3 augustus 2019 in
wijk Molenwal.

Op zaterdag 3 augustus 2019 wordt de Molenwal afgesloten voor alle verkeer.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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