
Zmenkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 16 november 2020

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 09/11/2020.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning op het

perceel gelegen Kerkstraat 20.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbare onderzoeken.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
verbouwen eengezinswoning & herbouwen bijgebouw op het perceel gelegen Vagevuurstraat 12.

4. Toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen - goedkeuring
aanvraag.

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

knotten van bomen.

5. Goedkeuring regionaal kader duurzaam aankopen.
Goedkeuren van het regionaal kader rond duurzaam aankopen.
Akkoord gaan dat het regionaal kader verder vertaald wordt in een lokale duurzame

aankoopstrategie.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst(en) G/2020/87, G/2020/89 en G/2020/90 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor een speakerphone type Jabra Speak 810, dienstig voor

(hybride) gemeenteraadszittingen, voor een bedrag van 459,00 euro inclusief btw en
verzendkosten.

8. Farys: opmaak hydraulisch model van het dossier Kapellestraat - goedkeuring.

Goedkeuren van het prijsvoorstel van Farys voor de opmaak van het hydraulisch model van het

dossier Kapellestraat, met een raming benchmark van 4.458,00 euro.

9. Levering van groene elektriciteit en aardgas door het VEB - goedkeuring
overeenkomsten.

Goedkeuren van de overeenkomsten voor de levering van groene elektriciteit en aardgas door het

VEB vanaf 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2024 en de bijhorende algemene voorwaarden.

10. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.
Aangezien betrokkene werknemer niet is aangetast door de beroepsziekte waarvoor vergoeding

werd gevraagd, verklaart het College de aanvraag ontvankelijk maar niet gegrond.

11. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

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

13. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 26/11/2020.
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