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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 9 december 2019

1. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/104 en G/2019/105 van het dienstjaar
2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

2. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/2366 t.e.m. VKl/2019/2384.

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

maand december.

4. Verzekering.

Een bijvoegsel aan de polis voor de lichte vrachtwagen met nummerplaat 1TMB243 wordt
ondertekend terugbezorgd aan Ethias.

5. Opstarten stuurgroep speelpleinwerking De Ploeters.
Toelating verlenen tot het organiseren van een stuurgroep, dienstig voor de speelpleinwerking De
Ploeters.

6. Vorderingsstaat nr. 1 onderhoudswerken aan diverse wegen 2019 'Statiesteenweg e.a.'.
Goedkeuren van de vorderingsstaat m\ l ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van

49.535,21 euro inclusief btw.

7. Aanvragen.

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het verkrijgen van ondersteuning van de

Technische Dienst» door middel van het leveren van klaptafels, stoelen en bistrotafels, bij de

organisatie van de kerstmarkt op 19/12/2019.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het inrichten van een carnavalstoet op

21/02/2020 en de medewerking van het lokale politiekorps.

8. Aanstellen leerkrachten.

Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

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

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 l 1/12/2019. Dit wordt ter

bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

10. Protocol voor samenwerking tussen de regio Brugge en de Provincie West-Vlaanderen.
Goedkeuren van het Protocol voor samenwerking tussen de regio Brugge en de Provincie West-
Vlaanderen.

11. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

13. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 19/12/2019.
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De Algemeen Directeur _ De Voorzitter


