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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 16 september 2019

1. Verslag.

Goedkeuren van de verslagen van de vergaderingen d.d. 02/09/2019 en 09/09/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het openbaar onderzoek naar afbraak en heroprichten woning - verbouwen berging -

herschikken verhardingen en aanhorigheden - vellen bomen op het perceel gelegen Brugse

Steenweg l.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras

op het perceel gelegen Oostendse Steenweg 58A.

4. Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde woningen/gebouwen 2019.
Het College beslist een woning niet op te nemen in het leegstandsregister.

5. Plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen - aanvraag gemeentelijke subsidie.
Goedkeuring wordt verleend aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie

voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

6. Concessie urnengraf.

Concessie wordt verleend voor een urnengrafte Meetkerke voor een periode van 30 jaar.

7. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/79 en G/2019/80 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.

Volgende invorderings staten wordt opgemaakt; VK1/2019/1928 t.e.m. VK1/2019/1941.

9. Kohier.
Het College stelt het tweede aanvullend kohier gemeentebelasting op tweede verblijven -

aanslagjaar 2019 vast

10. Deelname Spots op Ukkies.
Het College verleent toelating tot de deelname aan Spots op Ukkies, georganiseerd door het
Huis van het kind Blankenberge-Zuienkerke, op 16/10/2019.

11. Vorderingsstaat 8 MiNa Natuur Footstep vzw-3600 Groen.
Het College keurt de vorderingsstaat 8 ten laste van de gemeente Zuienkerke goed.

12. Ontbinding vzw Huis van het Kind Blankenberge -Zuienkerke en
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst feitelijke vereniging "Huis van
het Kind Blankenberge- Zuienkerke".

Het College verleent gunstig advies.

13. Aanvragen.
Toelating wordt verleend aan:

• Zoute Events bvba voor de doortocht van de Zoute Grand Prix op 13/10/2019.
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• Sintcomité Zuienkerke tot het verkrijgen van de lijst van adressen van alle kinderen tussen

l en 12 jaar in functie van Sinterklaasfeest op 01/12/2019.

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

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

16. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 26/09/2019.

1.0.

De Algemeen Directeur
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