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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 19 oktober 2020

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 12/10/2020.

2. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het nivelleren van een terrein op de percelen

gelegen Afdeling 4 (Houtave), sectie B, nr. 0204, nr. 0144 A en nr. 205.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

ophoging terrein op een perceel gelegen nabij Assestraat.

4. Behoeftebepaling vanuit SVK Sovekans in het kader van de oproep SVK PRO -
bekrachtiging advies woonoverleg.

Bekrachtigen van het gunstig advies verleend door het woonoverleg d.d. 14/10/2020 m.b.t de

behoeftebepaling vanuit Sovekans in het kader van de oproep SVK PRO.

5. Milieu - Natuur - Landbouw.

Toelating verlenen aan firma tot het plaatsen van peilbuizen op het openbaar domein.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invordermgsstaten wordt opgemaakt: VÏC1/2020/1004 t.e.m. VK1/2020/1049.

7. Financiën.
Akkoord gaan om 20% van de gestelde borgsom vrij te geven naar aanleiding van de

grondophoging in de Schoeringstraat.

8. Reglement geboortebomen.
Vaststellen van de firma alwaar de waardebonnen ter verkrijging van de geboortebomen

ingewisseld kunnen worden.

9. Verdeling subsidies voor het jeugdwerk.
Akkoord gaan met de uitbetaling van de subsidies aan dejeugdverenigingen.

10. Nutsmaatschappijen.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het uitvoeren van werken voor het vervangen van
bestaande armaturen door LED versie langs de Oostendse Steenweg.

Verlenen van een permanente vergunning aan Proximus voor 2021 voor het uitvoeren van

kleine dringende werken op de openbare weg.

11. Aansluiten bij de aankoopcentrale voor overheidsopdrachten VEB.
Beslissen om het gemeentebestuur Zuienkerke aan te sluiten bij de aankoopcentrale Vlaams

EnergieBedrijf (VEB) voor de plaatsing van opdrachten.

12. Onderwijs.
Toestemming verlenen aan een zorgcoördinator tot mutatie voor de breuk van 3/36 naar de

Gemeentelijke Basisschool De Notelaar Oedelem.

Toestemming verlenen aan onderwijzeres tot het nemen van 2/24 verlof tijdelijke andere
opdracht, en dit vanaf 01/09/2020 tot en met 30/06/2021.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus.
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13. Personeel.

Toelating verlenen aan personeelslid tot het volgen van de Alfa gebruikersopleiding op
16/12/2020 voor een totaalbedrag van 222,00 euro exclusief btw.

14. Aanstellen technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in contractueel verband
voor 38/38.

Aanstellen van een voltijds (38/38) technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in
contractueel verband.

15. Openverklaring betrekking voltijds technisch assistent (D1-D3) voor de technische
dienst.

Open verklaren van een betrekking van voltijds technisch assistent (D1-D3) voor de

technische dienst.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur


