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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 22 maart 2021

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 15/03/2021.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen woning en het
verwijderen van een tuinberging op het perceel gelegen Doelhofstraat 29.
Verlenen van een omgevings vergunning voor het bouwen van een bijgebouw/pergola op het

perceel gelegen Weimanstraat 51 .

Verlenen van een omgevingsvergumüng voor het bouwen van een tuinhuis op het perceel
gelegen Doelhofstraat 16.

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

functiewijziging naar duiventil op het perceel gelegen Weimanstraat 53.

4. GRUP afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge.
Kennis nemen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021, houdende de

definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening
Regionaal stedelijk Gebied Brugge' - herneming - deelplan Blankenbergse Steenweg

5. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor

het onderhoud van bomen.

6. Aanvraag gemeentelijke subsidie voor het verwijderen van asbesthoudende
materialen.

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie voor

het verwijderen van asbesthoudende materialen.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/33 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

8. Terugbetaling borgsom.

Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na
controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente.

9. Rapportering over hetwerkjaar 2020 m.b.t. milieugerelateerde taken in het kader
van het BVR d.d. 28/03/2014, gewijzigd door het BVR d.d. 08/01/2021.

De rapportering inzake de uitgevoerde milieugerelateerde taken over het werkjaar 2020 werd

besproken en goedgekeurd.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop en levering van een laptop, dienstig voor het
Secretariaat voor een bedrag van 919,59 euro inclusief btw.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van twee C02-meters met bijhorende

beschermhoezen, dienstig voor de gemeentelijke basisschool, voor een totaalprijs van 425,90
euro inclusief btw.

Bestelbon wordt opgemaakt voor offerte 215230 (roosters, balken, verticale stelling,

tussenschotten en etiketten + houder), dienstig voor de Technische Dienst, voor een bedrag
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van 2.535,39 euro exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor l bodemklepcontainer m' 518830 en 40 kunststof paletten

(type europallet), dienstig voor de Technische Dienst, voor een bedrag van 2.424,80 euro
exclusief btw.

11. Speelpleinwerking De Ploeters paasvakantie - annulatie.

Gelet op de gewijzigde voorwaarden tot het organiseren van speelpleinwerking en de

praktische onmogelijkheid om hieraan te voldoen, beslist het College om de
speelpleinwerking De Ploeters tijdens de paasvakantie te annuleren.

Er wordt wel noodopvang voorzien.

12. Toelating tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd "Euroshop
Elfstedenronde", categorie elite met contract, op het grondgebied van Zuienkerke
op zondag 6 juni 2021.

Toelating verlenen aan Golazo Sports nv tot het organiseren van de doortocht wielerwedsü'ijd

"Euroshop Elfstedenronde", categorie elite met contract, op het grondgebied van Zuienkerke

op zondag 6 juni 2021.

13. Onderhoudswerken landbouwwegen 2020 - verrekeningen 1 en 2.

Goedkeuren van de verrekening l voor het omzetten van losse steenslagsoort naar
gestabiliseerde steenslagsoort om de werken uit te kunnen voeren in de winterperiode, ten

bedrage van 21.175,00 euro inclusief btw.
Goedkeuren van de verrekening 2 voor de herstellingswerken aan betonvlakken in de

Westernieuwweg Zuid, ten bedrage van 37.549,78 euro inclusief btw.

14. Aanstellen technisch assistent (D1-D3) in contractueel verband voor 38/38 -
weerhouden kandidaturen.

Weerhouden van kandidaten voor de betrekking van technisch assistent (D1-D3) voor de

Technische Dienst.

15. Bekrachtiging van het besluit van de Burgemeester betreffende het tijdelijk
parkeerverbod in de strook in het Lindenhoft.h.v. huisnummers 24 en 26 op
17/03/2021 en 18/03/2021.

Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester d.d. 16/03/2021 waarbij beslist werd om,
naar aanleiding van de opstelling van een betonpomp en een mobiele torenkraan, een

parkeerverbod in de strook in het Lindenhoft.h.v. huisnummers 24 en 26 te Zuienkerke in te

voeren: op 17/03/2021 vanaf H.OOu tot 18.00u en op 18/03/2021 vanaf ó.OOu tot 12.00u.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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