
^3Ni?!ff^s

tw l"

jienl
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 7 juni 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 31/05/2021 wordt goedgekeurd.

2. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en renoveren van een

eengezinswoning op het perceel gelegen Lettenburgstraat 7.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning op het perceel

gelegen Kapellestraat 32.
Verlenen van een omgevingsvergunmng voor het verbouwen van een bestaande

eengezinswoning op het perceel gelegen domein 8.

3. Omgevingsvergunning -Aktename.
Akte nemen van de melding voor de overname van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA) op het perceel gelegen Langedorpweg l.

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

aanvraag ophoging perceel D139f- Duplicaat van 2021046583 op een perceel gelegen langs
de Langedorpweg.

5. Concessie urnengraf.
Verlenen van een dertigjarige concessie voor een urnengrafop het kerkhof te Houtave.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/52 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

7. Plaatsen van berging op speelplein te Meetkerke - Gunning.
De opdracht "Plaatsen van een berging op speelplein te Meetkerke" wordt gegund aan de

economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs) tegen het nagerekende
offertebedrag van € 19.127,00 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

8. Herstellingwerken kerkhofmuur Zuienkerke vorderingsstaat 3.
Goedkeuren van de vorderingsstaat m'. 3 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage

van 45.761,34 euro inclusief btw.

9. Inrichten van een publieke ruimte - plaatsen van platines in de tuin van de pastorie
te Zuienkerke - Stopzetting van de plaatsingsprocedure.

De plaatsingsprocedure voor Inrichten van een publieke ruimte - plaatsen van platines in de

tuin van de pastorie te Zuienkerke wordt stopgezet wegens het ontvangen van slechts l
offerte. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart

worden.

10. Werken.

Beslissen om extra verkeersborden te plaatsen voor een betere aanduiding van het dubbel

richtingsfietspad in de Statiesteenweg.

11. Onderwijs.
• Goedkeuring verlenen aan de gepresteerde uren in het kader van de voor- en naschoolse

opvang ter vervanging van de titularis in ziekteverlof.
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• Goedkeuring verlenen aan de aangepaste organisatie van het kleuteronderwijs voor het

schooljaar 2021-2022.

12. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor aankoop van knutsel maten aal voor de Gemeentelijke

Basisschool voor een totaalbedrag van 3.807,20 euro inclusief btw.

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

14. Aanpassing tewerkstelling jobstudent.
Aanpassen van de periode van tewerkstelling van een jobstudent.

15. Inschakeling volgende weddeschaal.
Inschakelen van een personeelslid in een volgende weddeschaaL

16. Aanstelling jobstudent sportkamp.
Aanstellen van een jobstudent in het kader van een sportkamp in juli 2021.

17. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan Rode Kruis Vlaanderen om een fietspad aan te leggen op het

openbaar domein gelegen tussen de Dullemolenstraat en het perceel van het Rode Kruis,

teneinde het fietspad vanuit domein Polderwind aan te sluiten op de openbare weg.
• Toelating verlenen tot het organiseren van uitstappen tijdens de zomervakantie 2021 in het

kader van speelpleinwerking De Ploeters en tienerwerking, onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van een chauffeur voor de bus.

• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het organiseren van een receptie

en een overnachting op school op 29/06/2021. De op dat moment geldende

coronamaatregelen dienen in acht genomen te worden.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het ophangen van kunstwerkjes

'polderhartjes' en het logo van de school in de inkom en overdekte speelplaats.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het organiseren van bos- en

kunstklassen tijdens het schooljaar 2021-2022.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke

bus op 07/06/2021 voor een boerderij bezoek.

18. Gebruik gemeentelijke infrastructuur.
• Na loting wordt de huur van de gemeentelijke zaal het Sportcentrum te Meetkerke voor

04/06/2022 toegewezen aan één van de aanvragers.

• Beslissen dat enkel diegenen die reeds een gemeentelijke zaal geboekt hebben voor in de

zomervakantie, gebruik kunnen maken van de betrokken zalen. Er worden geen nieuwe

boekingen meer aanvaard.

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

20. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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