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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 18 januari 2021

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 11/01/202 I.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad ofzwemvijver op

het perceel gelegen Driftweg 10B.

3. Melding IIOA-aktename.
Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA) gelegen te Western! euwweg Noord 7, 8377 Zuienkerke.

4. Aanvraag omgevingsvergunning.
Goedkeuring verlenen om de omgevingsaanvraag met de gemeente Zuienkerke als bouwheer
tot herbestemming van de oude pastoriewoning. Nieuwe Steenweg 41 te 8377 Zuienkerke, tot

kinderopvang en het publiek maken van de oude pastorietuin in functie van de inrichting van
een publieke parkzone, in te dienen.

5. Beroepsprocedure omgevingsvergunning - advies.
Voorwaardelijk gunstig advies verlenen inzake de beroepsprocedure aangaande de aanvraag

tot omgevingsvergunning met als onderwerp: Kapvergunning IV (II) op een perceel gelegen

nabij de Assestraat.

6. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -
goedkeuring aanvraag.

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

het onderhoud van bomen.

7. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een verlenging van een bestaande eeuwigdurende vergunning op het kerkhof te

Nieuwmunster voor een periode van 30 jaar.

8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/4, G/2021/5, G/2021/6 en
G/2021/7 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

9. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2021/1 t.e.m. VK1/2021/24.

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

maand januari.

11. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken aannemer, na
controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente.

12. Onderhoudswerken landbouwwegen 2020 - herstel betonvlakken Westernieuwweg
Zuid.

Principieel akkoord gaan om, gelet op de hoogdringendheid, de herstellingswerken aan
betonvlakken als meerwerk op te nemen bij de Westernieuwweg Zuid in de

onderhoudswerken landbouwwegen 2020.
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13. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Zuienkerke in het kader van
quarantainehandhaving.

Bij hoogdringendheid keurt het College het protocol voor de elektronische mededeling van
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Zuienkerke in

het kader van quarantainehandhaving, goed.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.

14. Gebruik gemeentelijke infrastructuur.
Toelating verlenen aan de aanvraag van het Feestcomité Dudzele tot het nemen van een optie
tot het huren van tafels en een 300-tal stoelen vanaf 18/09/2021 te.m. 22/09/202 l naar

aanleiding van het wereldkampioenschap wielrennen.

15. Meldingen.
Het College neemt kermis van de mededelingen.

16. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

17. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 28/01/2021.

1.0.

De Algemeen Directeur /^ De Voorzitter
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