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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 25 november 2019

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 18/11/2019.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor beperkt vellen van bomen en/of

reliëfwijzigingen op een perceel gelegen langs de Brouwerij straat.
Verlenen van een omgevingsver gunning voor het verbouwen zonder functiewijziging en

zonder wijziging van aantal woongelegenheden op het perceel gelegen Mareweg 5.

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

Zuienkerke dorp", op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 51 .

4. Economie.

Akkoord gaan met de aanvraag van Comeos Vlaanderen en Umzo voor een afwijking van de
wekelijkse rustdag op 04/10/2020 in het kader van het Weekend van de Klant 2020.

5. Concessie urnengraf.

Verlenen van een concessie voor een umengrafte Nieuwmunster voor een periode van 30

jaar.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijst G/2019/101 van het dienstjaar 2019 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten worden opgemaakt: VK1/2019/2295 t.e.m. VK1/2019/2296.

8. Vorderingsstaten nummers 2, 3, 4 en 5 van de verbouwingswerken aan de
gemeentelijke basisschool.

Goedkeuren van de vermelde vorderingsstaten ten laste van de gemeente Zuienkerke.

9. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor:

• 2 ergonomische bureaustoelen voor een bedrag van 1.341,88 euro inclusief btw.

• waardebon stuurgroep Roefel voor een bedrag van 22,90 euro.
• waardebon Speelpleinwerking De Ploeters voor een bedrag van 50,00 euro.
• het aankopen van 240 herbruikbare drinkflessen voor de speelpleinwerking De Ploeters

met opdruk in één kleur aan een totaalprijs van 351,26 euro.
• de binnenschilderwerken van de veldkapel te Meetkerke voor een totaalbedrag van 986,30

euro exclusief btw.

• het afsluiten van een leasingcontract van vijf jaar voor een laserbeamer type 13 projector

L3503W voor een jaarlijks bedrag van 480,00 euro.

10. Buitenspeeldag 2020.
Akkoord om deel te nemen aan de Buitenspeeldag op 22/04/2020 onder de gestelde
voorwaarden.
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11. Bibliotheek.
Akkoord om de vergoeding van de vrijwilligers van de bibliotheek vanaf 01/01/2020 aan te
passen naar 34,71 euro per dag.

12. Meerwerken onderhoudswerken Statiesteenweg en Kerkhofstraat -
goedkeuring.

Goedkeuring verlenen aan Knockaert & Zonen bvba voor volgende meer- en minwerken:

Beschrijving
Infrezen Kerkhofstraat

Niet aanwenden posten rioleringsaanleg Kerkhofstraat

TOTAAL

Meer-/minprijs exclusief btw
€10.160,00
€3.865,00
€6.295,00

13. Aanvragen.

Toelating verlenen aan:

• Fluvius voor het uitbreiden van het laagspannings-, middenspannings- en openbaar
verlichtingsnet langs de Heerweg ten behoeve van het vervangen van de metalen cabine
'Heerweg ï door een betreedbare prefab cabine op een nieuwe locatie.

• Verhelst Agri voor het huren van stoelen, tafels en nadarhekkens voor opendeurdagen op

06/06/2020 en 07/06/2020.

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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