
Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 18 mei 2020

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 11/05/2020 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.

Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, op

het perceel gelegen Vagevuurstraat 15, 8377 Zuienkerke.

Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor duplicaat 2 - bouwen van 3

windturbines Brugge/Zuienkerke, op de percelen gelegen Afdeling 2 (Zuienkerke), sectie C, nrs
0501,0502,0503,0504, 0505, 0525 E, 0538/4, 0538/5, 0538/6, Afdeling l (Zuienkerke), sectie
D,nrs0590&0589.

3. Aanvraag bescherming als monument 'Eendenkooi van tVteetkerke' - openen openbaar
onderzoek.

Openen van het onderzoek naar bescherming als monument van "Eendenkooi van Meetkerke" in

Zuienkerke (Meetkerke) en Brugge (Sint-Andires).

4. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer.

Verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd

personenvervoer.

5. Aanvraag plaatsen grafzerk.
Toelating verlenen tot het leveren en plaatsen van een grafzerk op de begraafplaats te Zuienkerke.

6. WIandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/41 van het dienstjaar 2020 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

7. fnvorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2020/697 t.e.m. VK1/2020/735.

8. Terugbetaling borgsom .
Goedkeuren van de terugbetaling van een bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na controle
van het wegdek door de Technische dienst van de gemeente.

9. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van:

• een inbindapparaat type Unibinder 120 voor een bedrag van 480,00 euro exclusief btw.
• 100 handdoeken en 100 paraplu's als relatiegeschenk.

10. Aankoop abonnement Canva Pro & Premium.
Beslissen tot de aankoop van een 'pro' abonnement en een 'premium' abonnement Canva voor

een jaarlijks totaalbedrag van 215,76 euro.

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

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

13. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 28/05/2020.
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