
Zuien kerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 9 maart 2020

1. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van matten op een bestaande
omheining op het perceel Vagevuurstraat 29, 8377 Zuienkerke.

2. Aanvraag omgevingsvergunning -advies.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake een omgevingsvergunning voor het

kappen van bomen.

3. Hernummering huisnummers Blankenbergse Steenweg.
Beslissen tot hernummering van een aantal huisnummers in de Blankenbergse Steenweg.

4. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -
goedkeuring aanvraag.

Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke toelage voor het

onderhoud van bomen.

5. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -
goedkeuring uitbetaling.

Goedkeuring verlenen aan de uitbetaling van een gemeentelijke toelage voor het onderhoud

van bomen.

6. Goedkeuring begroting 2020 en kennisname jaarrekening 2019 voor wijk-werken
en regierol sociale economie.

Kennis nemen van de jaarrekening 2019 van de organisatie van wijk-werken in regio Brugge,

het budgetbeheersrapport 2019 van de regierol sociale economie regio Brugge, de begroting

2020 van de regierol sociale economie regio Brugge.
Goedkeuren van de begroting 2020 van Wijk-Up, organisatie van wijk-werken.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/18 van het dienstjaar 2020 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2019/ 2535 t.e.m. VK1/2019/ 2535 en
VKl/2020/259t.e.m. VK1/2020/391.

9. Terugbetaling borgwaarborgen.
Goedkeuren van de terugbetaling van de borgwaarborgen aan betrokken bouwheren, na
controle van het wegdek door de Technische dienst van de gemeente

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

maand maart.

11. Stuurgroep informatieveiligheid.
Goedkeuren van de tweede versie van het meerjarenplan met raming en duiding van de

stappen.

12. Tweedaagse voettocht.

Goedkeuren van een optreden n.a.v. de Tweedaagse Voettocht op 03/05/2020 voor een bedrag

van l.050,00 euro.
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13. Aanbod fruitboom bij geboorte - principiële goedkeuring.
Principieel akkoord gaan tot het aanbieden van een fmltboom inclusief paaltje en

bodemverbeteraar, bij de geboorte van een nieuwe inwoner, onder de vorm van een bon met
als waarde 35,00 euro. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

14. Bestelbon wandelkaart Bartholomeusroute.

Bestelbon wordt opgemaakt voor l .500 exemplaren van de wandelkaart Bartholomeusroute,
voor een totaalbedrag van 376,00 euro exclusief btw.

15. Voorlopige oplevering onderhouds" en herstellingswerken 2019 Statiesteenweg
e.a.

Goedkeuring verlenen tot het vrij stellen van de volledige aanvullende waarborgsom en de
helft van de waarborgsom voor de onderhouds- en herstellingswerken 2019 Statiesteenweg

e.a.

16. Aanvragen.

• Akkoord gaan met de aanvraag van de Jeugddienst tot gebruik van de gemeentelijke bus

op 11/03/2020 voor een rit naar De Haan in het kader van een bezoek aan de bioscoop.

• Akkoord gaan met de aanvraag van een personeelslid tot tewerkstelling als vrijwilliger bij

de bibliotheek Zuienkerke na haar oppensioenstelling.
• Akkoord gaan tot het openhouden van de bibliotheek met twee personen gedurende april

en eventueel mei naar aanleiding van de introductie van het nieuwe bibliotheekprogramma

Wise.

• Toelating verlenen aan FreeBikeRiding tot doortocht van een avondrit op 29 en
30/05/2020 op het grondgebied Zuienkerke.

17. Aanstelling halftijdse (19/38) technisch assistent begeleid(st)er voor- en
naschoolse opvang (D1-D3) in contractueel verband.

Aanstellen van een halftijdse (19/38) technisch assistent begeleid(st)er voor- en naschoolse
opvang (D1-D3) in contractueel verband.

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

19.Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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