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Zuienkerke
Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 8 juni 2020

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 02/06/2020 wordt goedgekeurd.

2. Aanvragen omgevingsvergunningen - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevmgsvergunning voor het verbouwen woning & bijgebouw, slopen bijgebouwen

op het perceel gelegen Moerdreve 2.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor woonontwikkeling Zuienkerke dorp op het perceel

gelegen Nieuwe Steenweg 51.

4. Aanvragen toelage kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage voor de aanleg

en onderhoud van kleine landschapselementen.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/44 van het dienstjaar 2020 en geeft opdracht
deze facturen te betalen.

6. Gemeente -jaarrekening 2019.
Gunstig advies verlenen aan de rekening 2019 van het gemeentebestuur.

7. OCMW-jaarrekening 2019.
Gunstig advies verlenen aan de rekening 2019 van het OCMW.

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:

• het huren van twee cabines, dienstig voor de speelpleinwerking De Ploeters, voor twee maanden

voor een totaalbedrag van 900,00 euro excl. btw.

• een schommelrek, dienstig voor het speelplein te Zuienkerke, en een veerdiercorpus, dienstig voor

het speelplein te Meetkerke, voor een totaalbedrag van l .700,00 excl. btw.

• lamellen voor het bureel van de directrice en een rolgordijn voor het bureel van het secretariaat van

de gemeentelijke basisschool, voor een totaalbedrag van l .942,20 euro inclusief btw en plaatsing.

10. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

11. Aanstellen jobstudenten.
Aanstellen van jobstudenten bij de Technische Dienst voor de zomervakantie.

12. Gebruik gemeentelijke infrastructuur.
Het College beslist, in het kader van coronamaatregelen, de gemeentelijke zaal het Sportcentrum niet te
verhuren aan particulieren in de maandenjuli en augustus 2020.

De gemeentelijke zalen worden in die periode enkel verhuurd aan verenigingen in het kader van
vergaderingen e.d. met een maximum van 10 aanwezigen.

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

14. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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