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Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 9 november 2020

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 26/10/2020.

2. Omgevingsvergunningen.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een kapvergunning IV (II) op de percelen
gelegen Afdeling l, sectie B nr. 0629 en m'. 631.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op het perceel gelegen
Oostendse Steenweg 17.

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

plaatsen van een veranda (pergola met lamellendak) op het perceel gelegen Wenduinestraat 31.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen Vagevuurstraat 15.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevings vergunning met als onderwerp:
bouwen tuinhuis, zwembad + plaatsen zonnepanelen op het perceel gelegen Blankenbergse

Steenweg 54.

4. OVAM - sluiten onderzoek: Ontwerp actieplan Voedsefverlies en biomassa.
Sluiten van het onderzoek naar "Ontwerp actieplan Voedselveriies en biomassa(rest)stromen
circulair 2021-2025".

5. Provinciebestuur: geplande landschapsprojecten 2020-2021.
Akkoord gaan met de door het provinciebestuur voorgestelde landschapsprojecten 2020-2021

en de voorgestelde cofinanciering van 5.000,00 euro, te spreiden over 2020 en 2021.
Het College stelt als voorwaarde dat er steeds 2 meter van de straatgrachten gebleven dient te

worden.

6. Verlenging statutaire duur afvalintercommunale IVBO - princiepsbeslissing.

Het College heeft de intentie om in principe akkoord te gaan om de duur van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO te verlengen met een nieuwe termijn van 18

jaar.

7. Nieuwe Polder van Blankenberge: jaarstaat 2021 van de gewone onderhoudswerken
aan onbevaarbare waterlopen binnen het poldergebied.

Goedkeuren van het bestek van de onderhoudswerken 2021 aan grachten, opgemaakt door de

Nieuwe Polder van Blankenberge.
Vastleggen van een krediet van 47.395,00 euro voor onderhoudsprogramma 2021 op artikel

319/6494003 voor het jaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 voorde betaling van het
aandeel van de Gemeente in de kostprijs der werken.

8. Toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen.

Goedkeuren van aanvragen i.k.v. de gemeentelijke toelage voor de aanleg en onderhoud van
kleine landschapselementen.

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor
het knotten van bomen.

9. Aanvraag subsidie plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen.
Goedkeuren van een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie voor het plaatsen

van fotovoltaïsche zonnepanelen.
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10. Aanvraag subsidie plaatsen zonneboiler.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie voor

het plaatsen van een zonneboiïer.

11. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een concessie met gemeentekelder op het kerkhof te Zuienkerke, voor een
periode van 30 jaar.

12. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst(en) G/2020/82, G/2020/83, G/2020/84 en
G/2020/86 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

13. Thuiszorgpremie.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage ter

ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende thuis verzorgen.

14. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor 19 bijkomende licenties van Veeam (licenties voor 5 jaar)
voor de back-ups van de shared mailboxen voor een totaalbedrag van 980,59 euro exclusief

btw.

Akkoord gaan met de betaling van het lidgeld voor VVSG ten bedrage 3.457,68 euro.
Akkoord gaan met de betaling van het lidgeld voor Bataljong ten bedrage van 100 euro.

Akkoord gaan met akkoord de betaling van het lidgeld van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
vzw ten bedrage van 270 euro.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een attentie voor de SOplussers ten bedrage

van 451,48 euro.
Bestelbon wordt opgemaakt voor signahsatieborden in het kader van het brandpreventiedossier

van de gemeentelijke basisschool voor een totaalbedrag van l .302,57 euro inclusief btw.

15. Vorderingsstaat 13 schilderwerken Sint-Michielskerk Zuienkerke.
Goedkeuren van de vorderings staat nr. 13 ten laste van de gemeente Zuienkerke ten bedrage

van 47.725,80 euro inclusief btw.

16-Vorderingsstaat 1 verwarmingsinstallatie Sint-Bartholomeuskerk Nieuwmunster.

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. l ten laste van de gemeente Zuienkerke ten bedrage van

34.654,40 euro inclusief btw.

17.Verlofregeling 2021 gemeentepersoneel.
Vaststellen van de verlofregeling voor het gemeentepersoneel voor het j aar 2021.

18. Tijdelijke politieverordening n.a.v. onderhoudswerken aan Blankenbergse Dijk Zuid.
Vanaf 16/11/2020 en voor de duur van de onderhoudswerken wordt de Blankenbergse Dijk
Zuid volledig afgesloten voor het verkeer.

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

20. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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