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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 30 november 2020

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 23/11/2020.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen LBW, functiewijziging en slopen LBG

op het perceel gelegen Brugse Steenweg 3.

3. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen - goedkeuring
uitbetaling.

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

knotten van bomen ten bedrage van 7 euro per boom, met een maximum van 250 euro.

4. Dakenscan Zuienkerke.
Toelating verlenen aan WVI tot het bekendmaken van de door Fluvius uitgevoerde dakenscan bij

de inwoners van de gemeente en om de inwoners te helpen bij de interpretatie van deze dakenscan.

5. Economie.

Akkoord gaan met de aanvraag van Comeos Vlaanderen en Unizo voor een afwijking van de

wekelijkse rustdag op 03/10/2021 in het kader van het Weekend van de Klant 2021.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2020/93 en G/2020/94 en geeft opdracht
deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2020/1207 t.e.m. VK1/2020/1220.

8. Kohier.

Vaststellen van volgend belastingkohier: kohier gemeentebelasting op de leegstand en

verwaarlozing van gebouwen en woningen - aanslagjaar 2020 ten bedrage van 4.950,00 euro.

9. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand november.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het afvangen van duiven gedurende 4 weken (2x per week

ledigen van de kooien) voor een totaalbedrag van 1.215,00 euro exclusief btw.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van flessen cava voor een bedrag van 912,00 euro.

11. Cultuur.
Goedkeuren van het ontwerp van het budget 2021 van de Cultuurraad.

12. Werken.

Beslissen grasdallen aan te leggen in een grasstrook in de Frans Liebaertweg.

13. Aanstellen leerkracht.

Aanstellen tijdelijke leerkracht ter vervanging van afwezige leerkrachten.

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

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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