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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 31 augustus 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning - melding IIOA.
Akte nemen van de melding van overname van een ingedeelde inrichting of activiteit (ÏIOA)
van de tweede klasse, gelegen Oostendse Steenweg 60.

Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
(IIOA) van de derde klasse, gelegen Klinkestraat 5.

2. Advies bij beroep tegen beslissing omgevingsvergunning.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de omgevingsvergunning met als
onderwerp: Woonontwikkeling Zuienkerke dorp op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 51.

3. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/65 van het dienstjaar 2020 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

4. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2020/846 t.e.m. VK1/2020/849;
VK1/2020/852 t.e.m. VK1/2020/861; VK1/2020/865 t.e.m. VK1/2020/937.

5. Kohier.
Het College stelt volgend belastingkohier vast: kohier gemeentebelasting op tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 ten bedrage van 94.250,00 euro.

6. Financiën - Verzekering - Informatica.
• Het College gaat akkoord om de nieuwe gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug

te verzekeren bij Ethias.

• Het College verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de berusting in de beslissing d.d.
18/08/2020 van de FOD WASO in de zaak gemeente Zuienkerke/FOD WASO - stagiair.

7. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor het drukken van 3.100 kaarten 'waardenbon 10 euro'

recto/verso quadri in het kader van coronamaatregelen voor een bedrag van 393,00 euro

exclusief btw.

• Het College gaat akkoord met de aankoop van een bibliotheekvlag.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor het ledigen, reinigen en opvullen met gemalen steenpuin

van een mazouttank voor een totaalbedrag van 2.450 euro exclusief btw.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor herstellingswerken aan de bliksembeveiliging van de

Sint-Bavo en Machutuskerk te Houtave voor een totaalbedrag van 504,30 euro exclusief
btw.

8. Aanvragen.

B Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke

bus voor de maand september.

9. Aanstellen leerkrachten schooljaar 2020-2021.
Aanstellen van leerkrachten voor het schooljaar 2020-2021.
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10. Aanstellen administratief medewerker (C1-C3) voor de financiële dienst en jeugd-
en speelpleinwerking in contractueel verband.

Aanstellen van een voltijdse (38/38) administratief medewerker (C1-C3) voor de financiële
dienst en jeugd- en speelpleinwerking in contractueel verband.

11. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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