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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 7 september 2020

1. Verslagen.

Goedkeuren van de verslagen van de vergaderingen d.d. 24/08/2020 en 31/08/2020.

2. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/67, G/2020/68 en G/2020/69 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

3. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2020/942 t.e.m. VK1/2020/972.

4. Terugbetaling borgsommen.
Goedkeuren van de terugbetaling van bouwwaarborgen aan betrokken bouwheren, na controle van
het wegdek door de Technische dienst van de gemeente.

5. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor een Ergostretch voetensteun voor een bedrag van 134,00 euro

exclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor de levering en plaatsing van een vliegenraam, dienstig voor het

bureel van de directie van de Gemeentelijke Basisschool voor een bedrag van 195,60 euro

exclusief btw.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en plaatsen van nieuwe vloerbekleding in het

kinderdagverblijf De Droomboom voor een bedrag van 3.596,80 euro exclusief btw.

6. Restauratiewerken aan de kerkhofmuur te Zuienkerke - Goedkeuring starten procedure en
lijst uit te nodigen firma's.

Opstarten van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
"Restauratiewerken aan de kerkhofmuur te Zuienkerke".

Vaststellen van de ondernemers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

7. Inschakeling volgende weddeschaal.

Inschakelen van een personeelslid in een volgende weddeschaal.

8. Toelating tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd "Binck Bank Tour", elite
met contract, op het grondgebied van Zuienkerke op dinsdag 29/09/2020.

Toelating verlenen aan Golazo Sports nv tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd "Binck
Bank Tour", categorie elite met contract, op het grondgebied van Zmenkerke op 29/09/2020.

9. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de wielerwedstrijd 'Binck Bank Tour' op 29/09/2020.
Naar aanleiding van de wielerwedstrijd 'Binck Bank Tour' geldt op 29/09/2020 tussen 9.00u en
l4.30u n.a.v. de doortocht van de wielerwedstrijd 'Binck Bank Tour' is het verboden stil te staan en

te parkeren op de rijweg in de Nieuwe Steenweg vanaf het kruispunt met de Blankenberge Dijk
Noord/Blankenbergse Dijk Zuid tot aan het verkeersbord E9f (voorbij huisnummer 106).

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

11. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen. ,/ " \
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