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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 14 december 2020

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 07/12/2020.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en restaureren van wagenhuis op
het perceel gelegen Schoeringstraat 4.

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

bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen Vagevuurstraat 11.

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

s cheidlngs gracht en aanplanting op het perceel gelegen Heerweg 6.

4. Lokale woontoets van het woonoverleg d.d. 10/12/2020 in het kader van het RUP
Meetkerkestraat - sociaal woonproject van 25 woningen nelen.

Bekrachtigen van het voorstel van het lokaal woonoverleg d.d. 10/12/2020 waarbij gunstig

advies werd verleend om voor het sociaal woonproject RUP Meetkerke straat maximum 25
woningen te realiseren met een overwicht in het project van woningen van het type 2/3.

Het advies van het woonoverleg d.d. 10/12/2020 wordt binnen de 30 dagen na het lokaal
woonoverleg in het projectportaal ingevoerd.

5. IVBO: participatie aan het afvalbeleidsplan - goedkeuring.
Akkoord gaan met met de invoering per 01/04/2021 van de P+MD-ophaling. Communicatie
vanaf 01/03/2021 wordt uitgevoerd door IVBO in samenwerking met Fost Plus.
Akkoord gaan met de invoering per 01/01/2022 van een GFT-ophaling in zakken.
Communicatie wordt uitgevoerd door IVBO.

De ophaling gebeurt door de gemeente Zuienkerke met een eigen vuilniswagen.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2020/97, G/2020/98, G/2020/99,
G/2020/100 en G/2020/101 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2020/1223 t.e.m. VK1/2020/1233.

8. Aanvragen terugbetalingen borgsom.
Kennis nemen van het uitstel van de herstellingswerken en beslissen de bouwwaarborgen nog

niet terug te betalen.

9. Kohier.

Vaststellen van volgend belastingkohier: Gemeentebelasting op kampeerterreinen -

aanslagjaar 2020 ten bedrage van 880,00 euro.

10. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de begraafplaatsentoepassing WebBgp voor een
maandelijkse huurprijs van 159,13 euro exclusief btw en een eenmalige installatiekost van

1.394,12 euro exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van handvaten ter herstelling van de

voetbaltafel en de aankoop van ballen voor de voetbaltafel voor de speelpleinwerking De
Ploeters voor de prijs van 182,89 euro inclusief btw en transportkosten.
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11. Jeugddienst: programmatie voorjaar en zomer 2021 - goedkeuring.
Goedkeuren van de organisatie van de activiteiten, kampen en lessenreeksen van het

programma voorjaar en de zomer van 2021, onder voorbehoud van COVID-19-maatregelen.

12. Vorder! ngsstaat 2 (eindstaat) verwarming Sint-Bartholomeuskerk.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr.2 (eindstaat) ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten

bedrage van 3.968,80 euro inclusief btw.

13. Rioleringswerken Kapellestraat - aanstelling firma voor opmaak archeologienota.
De opdracht "Opmaak van de archeologienota in het kader van de rioleringswerken in de

Kapel lestraat" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder tegen

een totaal geraamd bedrag van 2.402,46 euro incl. btw.

14. Rioleringswerken Kapellestraat - aanstelling firma voor opmaak
sloopopvolgingsplan.

De opdracht "Opmaak van het sloopopvolgingsplan in het kader van de rioleringswerken in
de Kapellestraat" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder tegen

een totaal geraamd bedrag van 2.229,43 euro incl. btw.

15. Aanstelling zorgcoördinator in vastwervingsambt.
In vast verband benoemen van een onderwijzeres met ingang van 01/012021 aan het

gemeentelijk basisonderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke in het ambt van
zorgcoördinator voor 3/36.

16. Toelatingen.
Toelating verlenen aan Farys tot het uitvoeren van een camera-inspectie van de bestaande

riolering in de Prins Leopoldstraat.

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

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

19. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 23/12/21

1.0.

De Algemeen Directeur / De Voorzitter
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