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

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 04/11/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergumiing voor het bouwen van een

alleenstaande eengezinswoning op het perceel gelegen Vagevuurstraat 25.

3. Aanvraag omgevingsvergunning -openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een

bestaande woning in landelijke omgeving op het perceel gelegen Biezenstraat 6.

4. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande vergunde

woning en het oprichten van een bijgebouw met verhardingen en aanhorigheden op het
perceel gelegen Doelhofstraat 4.

5. Aanvraag toelage onderhoud kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke toelage voor het

knotten van bomen.

6. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/96, G/2019/97, G/2019/98,
G/2019/99 en G/2019/100 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten worden opgemaakt: VK1/2019/2138 t.e.m. VK1/2019/2291.

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

maand november.

9. Strategisch beleidsplan gemeente en OCMW Zuienkerke 2020-2025.
Gunstig adviseren van het strategisch beleidsplan gemeente en OCMW Zuienkerke 2020-
2025. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

10. Aanvragen.
Toelating verlenen aan:

• Gemeentelijke Basisschool voor ritten met gemeentelijke bus.

• gemeentelijke basisschool 't Klavertje Wenduine tot gebruik van de gemeentelijke bus op
24/06/2020 voor de activiteit 'Boekentoe\ samen met de Gemeentelijke Basisschool.

11. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen van tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerh'achten.

12. VZW Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke - goedkeuren agenda en
agendapunten van de algemene vergadering d.d. 19/11/2019.

Goedkeuren van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
algemene vergadering van 'Huis van het Kind vzw Blankenberge-Zuienkerke' van
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19/11/2019 met de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten en opdragen aan de afgevaardigden van de gemeente om namens het bestuur

alle bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van 19/1 1/2019 te onderschrijven
en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing van heden bepaalde standpunt met
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de gemeenteraad van 28 november 2019.

13. VZW Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke - goedkeuren agenda en
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19/11/2019.

Goedkeuren van de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de

bijzondere algemene vergadering van 'Huis van het Kind vzw Blankenberge-Zuienkerke' van

19/11/2019 en opdragen aan de afgevaardigden van de gemeente om namens het bestuur alle

bescheiden met betrekking tot de bijzondere algemene vergadering van 19/1 1/2019 te
onderschrijven en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde bijzondere algemene

vergadering.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de gemeenteraad van 28 november 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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