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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 21 april 2020

1. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op het perceel gelegen

Vagevuurstraat 27.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hoeve op het perceel gelegen

Heerweg 6.

2. Beroep omgevingsvergunning -advies.
Verlenen van bijkomend advies aan deputatie inzake beroep tegen een omgevingsvergunning met als

onderwerp: bouwen van machineberging op het perceel gelegen Westemieuwweg Zuid 14.

3. Kostendelende vereniging voor "Intergemeentelijke omgevingsambtenaren" - principiële
goedkeuring.

Principieel akkoord gaan tot deelname aan de kostendelende vereniging voor "Intergemeentelijke

omgevingsambtenaren".

4. Aanstelling raadsman.
Aanstellen van een raadsman in het kader van de dagvaarding van de Landcommissie m.b.t. de
definitieve vaststelling van het grondruilplan 'Nieuwmunster'.

Aanstellen van een raadsman in het kader van het verzoekschrift ingediend ter griffie van de Raad
van State tot nietigverklaring van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19/12/2019 houdende de

definitieve vaststelling van het grondruilplan 'Nieuwmunster'.

5. Aanvraag toelage kleine landschapselementen - goedkeuring uitbetaling.
Goedkeuring verlenen aan de uitbetaling van gemeentelijke toelagen voor het onderhoud van bomen.

6. Aanvraag toelage kleine landschapselernenten - goedkeuring aanvraag.
Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke toelage voor het

onderhoud van bomen.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/27, G/2020/31 en G/2020/32 van het
dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten worden opgemaakt: VK1/2020/467 t.e.m. VK1/2020/467;
VK1/2020/468 t.e.m. VK1/2020/468; VK1/2020/469 t.e.m. VK1/2020/469; VK1/2020/470 te.m.
VK1/2020/473.

9. Financiën.
Toelating verlenen tot creditering inzake materiële vergissingen van het kohier huisvuilbelasting.

Goedkeuren van een verwerkersovereenkomst in het kader van GDPR.

Beslissen om in te stappen op het Burgerprofiel Vlaanderen, dat itsme ondersteunt om dit toe te

passen op de gemeentelijke website.

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

april.

11. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuren van de terugbetaling van een bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na controle van

het wegdek door de Technische dienst van de gemeente.
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12. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor:
• de aankoop van een licentie VMware l j aar Basic Support en Subscription voor vSphere 6

Essentials Plus Kit (verlengen onderhoud voor een periode van 30/04/202020 - 29/04/2021) voor
een bedrag van 792,23 euro exclusief btw.

• de aankoop van vijf borden "agrarisch gebied" met bijhorende palen.
• de levering van 3.200 mondmaskers in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus voor

de prijs van 2 euro per stuk of een totaalbedrag van 6.400,00 euro excl. btw.

13. Onderhoudscontract voor verwarmingsinstallaties en ventilatie.
Beslissen om het onderhoudscontract voor verwarmingsinstallaties en ventilatie in voege te laten

treden vanaf 01/05/2020.
Goedkeuring verlenen aan het onderhoud van de detectiecentrales van de Gemeentelijke Basisschool

en de kerken te Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster voor een totaalbedrag van

1.650,00 euro excl. btw per jaar.

14. Leveren en plaatsen van diverse omheiningen - Goedkeuring gunning.
De opdracht "Leveren en plaatsen van diverse omheiningen" wordt gegund tegen het nagerekende

offertebedrag van € 81.447,20 excl. btw of € 98.551,11 incl. 21% btw.

15. Eindafrekening onderhoudswerken diverse wegen 2019 - Statiesteenweg e.a.
Goedkeuren van de eindafrekening ten laste van de gemeente Zuienkerke.

16. Betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in contractueel verband voor 38/38 -
weerhouden kandidaturen.

Weerhouden van kandidaten voor de betrekking van een administratief medewerker (C1-C3) in

contractueel verband voor 38/38.

17. Betrekking van technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in contractueel verband
voor 38/38 -weerhouden kandidaturen.

Weerhouden van kandidaten voor de betrekking van een technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken
in contractueel verband voor 38/38.

18. Schakelzorgcentrum Polderwind - principiële beslissing deelname uitbating en op te
richten intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Principieel beslissen om deel te nemen aan de uitbatmg van het zorgcentrum wanneer dit actief

wordt.

Principieel beslissen om deel te nemen aan het op te richten intergemeentelijke
samenwerkingsverband tussen de gemeenten van de betrokken zones.

19. Vervoerregio Brugge.
Beslissen medewerking te verlenen voor het aanleveren van data voor de enquête Vervoerregio

Brugge.

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

21. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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