
Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
vanZuienkerke d.d. 13 januari 2020

1. Adviesaanvraag voorlopige bescherming Eendenkooi Meetkerke.
Verlenen van gunstig advies aan de voorlopige bescherming van de Eendenkooi van

Meetkerke te Zuienkerke (Meetkerke).

2. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/2 van het dienstjaar 2020 en
G/2019/115 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

3. Invorderingsstaat.
Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2019/2400 t.e.m. VK1/2019/2530.

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

maand januari.

5. Aankoop aanhangwagen groendienst - Goedkeuring gunning.
De opdracht "Aankoop aanhangwagen groendienst" wordt gegund aan de economisch meest

voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) tegen het nagerekende en
verbeterde offertebedrag van € 8.429,75 excl. btw of € 10.200,00 incl. 21% btw.

6. Aankoop reserverings- en facturatiepakket speelpleinwerking en voor- en
naschoolse opvang.

Beslissen tot de aankoop van het (online) inschrijvingsprogramma I-Active, dienstig voor de

speelpleinwerking, voor- en naschoolse opvang en losse activiteiten van de verschillende
gemeentelijke diensten; voor een éénmalig bedrag van 7.623,00 euro en een kost exclusief

btw per gebruiker van ofwel van 3,24 euro (01-1000 gebruikers) ofwel 2,38 euro (1001-3000
gebruikers).

7. Het Dorps restaurant.
Beslissen tot de organisatie van een maandelijks dorpsrestaurant, opdracht wordt gegund voor

de prijs van 9,00 euro per maaltijd.

8. Cultuur.

Het College gaat akkoord met een aantal aanvragen van het bibteam Zuienkerke.

9. Mobiliteit.
Het College gaat akkoord met de bepalingen van het Agentschap Wegen & Verkeer inzake de
bushalte Dudzele Kalsijde (Polderwind).

10. Leveren en plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in de Sint-
Bartholomeuskerk te Nieuwmunster - Lijst uit te nodigen firma's.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt hernomen.
Drie ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure

zonder voorafgaande bekendmaking.

11. Meerwerken verbouwingswerken gemeenteschool te Zuienkerke - Goedkeuring.
Goedkeuring verlenen aan meerwerken van de firma Cokelaere Bouwteam in het bestaand

schoolgebouw.
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12. Overzicht nr. 5 vast meubilair meerwerken verbouwingswerken gemeenteschool te
Zuienkerke - Goedkeuring.

Het College gaat akkoord met het overzicht van meerwerken vast meubilair voor de

verbouwingswerken aan de gemeenteschool te Zuienkerke op toestand van 09/01/2020 voor

een totaliteit van 23.358,09 euro.

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

14. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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