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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 1 maart 2021
1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 22/02/2021.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevmgsvergunning voor de ophoging van het terrein op de percelen
gelegen Afdeling l (ZUIENKERKE), sectie B, nrs. 0636 A, 0639,0637 D, 0643 B, 0645 A,
0634,0644 A, 0635, 0633, 0640,0646 A, 0638, 0632.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot o mgevings vergunning met als onderwerp:
uitbreiden en renoveren eengezinswoning op het perceel gelegen Lettenburgstraat 7.

4. Adresaanpassing Assestraat 1.
Gezien de toegang tot het woonhuis verlegd werd en enkel bereikbaar is via de Blankenbergse

Steenweg, krijgt de Assestraat l als nieuw adres Blankenbergse Steenweg 23A.
Ter hoogte van de T-splitsing wordt een aanwijzingsbord met pijl 'Blankenbergse Steenweg

23A geplaatst.

5. Aanvraag subsidie asbestverwijdering.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van een gemeentelijke subsidie ten

bedrage van 404,32 euro voor het verwijderen van asbesthoudende materialen.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2020/109, G/2021/25 en G/202V26 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/96 t.e.m. VK1/2021/117.

8. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aanleg van glasvezelkabel tussen het serverlokaal en het
backupserverlokaal in de loods, alsook voor de aankoop van een datakast, dienstig voor de

backupserver, voor een totaalbedrag van 5.748,89 euro inclusief btw, levering en plaatsing.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een vaatwasser Miele PG 8056, dienstig
voor de gemeentelijke basisschool, voor een bedrag van 4.495,00 euro exclusief btw, inclusief

levering en plaatsing.

9. Omniumverzekering dienstverplaatsingen.
Goedkeuren van de polis 'omnium verzekering dienstverplaatsingenï voor de gemeente voor

een vastejaarpremie van 1.900,00 euro exclusief btw.

10. Cultuur.

Toelating verlenen aan het bibliotheekteam om de bibliotheek Zuienkerke te sluiten naar
aanleiding van het jaarlijks verlof van 14/08 t.e.m. 21/08/2021.

11. Vorderingsstaat nr. 3 herstellings- en onderhoudswerken diverse landbouwwegen
dienstjaar 2020.

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr.3 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage

van 114.827,28 euro inclusief btw.

12. Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers -verlenging
contract.

Beslissen tot de verlenging met één jaar van de opdracht "Milieu- en natuurtaken uitgevoerd

door doelgroepwerknemers" tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 16,90 excl. btw

of € 20,45 per uur incl. 21% btw.



13. Aanstellen leerkracht.
Aanstellen tijdelijke leerkracht ter vervanging van afwezige leerkracht.

14. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester betreffende het afsluiten voor verkeer
van het kruispunt Oosternieuwweg Noord - Beverlenksweg n.a.v.
herstellingswerken vanaf 01 t.e.m. 15/03/2021.

Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester inzake het afsluiten voor verkeer van het

kruispunt Oosternieuwweg Noord - Beverlenksweg n.a.v. herstellingswerken vanaf 01 t.e.m.

15/03/2021.
15. Gezonde gemeente: actie mondgezondheid.
Beslissen deel te nemen aan de actie in het kader van mondgezondheid en de daarbij horende

aankoop van tandenborstel en tandpasta via de groepsaankoop bij de firma Colmyt.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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