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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 19 juli 2021

1. Verslag.

Goedkeuren van verslag van de vergadering d.d. 28/06/2021.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.

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

woonontwikkeling Zuienkerke dorp op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 51.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
wijzigen infrastructuur Schoeringedreef op het perceel gelegen 24 Begin.

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

bouwen, slopen, verbouwen en verder exploiteren van een varkens- en rund veehouderij op het

perceel gelegen Bontepoortstraat 3.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor de ophoging van een perceel landbouwgrond

(akkerland) op een perceel gelegen nabij Oude Weg.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - aktename.
Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA), zijnde plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een zwembad,
gelegen te Blankenbergse Steenweg 40.

5. Goedkeuren afsprakenkader met Wonen-Vlaanderen voor het gebruik van het
Vlaams loket woningkwaliteit (VLOK).

Beslissen dat, met ingang van 04/06/2018 gebruik zal gemaakt worden van het Vlaams Loket
Woningkwaliteit (VLOK) voor het dossierbeheer met betrekking tot woningkwaliteit.
Goedkeuren van het afsprakenkader met Wonen-Vlaanderen voor het gebruik van het Vlaams

loket woningkwaliteit (VLOK).

6. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: de
restauratie en herbestemming hoeve De Hemel op het perceel gelegen Blankenbergse

Steenweg 80.

7. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.
Goedkeuren van een aanvraag i.k.v. de gemeentelijke toelage voor de aanleg en onderhoud
van kleine landschapselementen.

8. Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde woningen/gebouwen 2021.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift beslissen om een woning niet op te nemen in het

leegstandsregister.

9. Schrappen risicopercelen.
Beslissen om percelen te schrappen uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden.

10. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/66 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

11. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een digitale piano, type Roland RP l 02
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BK, dienstig voor de interlokale vereniging DKO Blankenberge-Zuienkerke, voor een
bedrag van 849,00 euro inclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en plaatsen van het kunstwerk 'Alpha en

Omega in de tuin van de pastorie te Zuienkerke, voor een bedrag van 15.000,00 euro
inclusief btw. Akkoord gaan met de betaling van een voorschot ten bedrage van 5.000,00

euro.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor een GSM type Motorola Moto E7i Power 32GB,
dienstig voor Speelpleinwerking De Ploeters, voor een bedrag van 105 euro inclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor een plooibare plateauwagen, dienstig voor de

bibliotheek, voor een geraamd bedrag van 30,00 euro.

12. Jobstudenten speelpleinwerking De Ploeters - augustus 2021.

Aanstellen van jobstudenten voor de speelpl e inwerking De Ploeters voor de maand augustus

2021.

13. Inrichten van een publieke ruimte - plaatsen van platines in de tuin van de pastorie
te Zuienkerke - Goedkeuring gunning.

Gunnen van de opdracht "Inrichten van een publieke ruimte - plaatsen van platines in de tuin
van de pastorie te Zuienkerke" aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de

prijs), tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.928,85 incl. 21% btw mits het verkrijgen

van een visum.

14. Eindstaat werken landbouwwegen 2020.

Goedkeuren van de eindstaat ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van O euro.

15. Proces-verbaal van voorlopige overname werken aan de landbouwwegen 2020.
Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige overname der werken aan de
landbouwwegen 2020.

16. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan KLJ Oostende-Houtave tot het organiseren van een zomerbar op

23, 24 en 25/07/2021 in de Vaartstraat.
• Toelating verlenen aan Farys tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein in de

Prins Leopoldstraat.

• Toelating tot organiseren van een sportdag voor het personeel op 09/09/2021 voor een
bedrag van 225 - 300 euro inclusief btw.

17. Aanstellen jobstudent.
Aanstellen van een jobstudent in de Dienst Omgeving voor de maand augustus 2020.

18. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend algemeen directeur tijdens de
verlofperiode van de titularis.

Aanstellen van een waarnemend algemeen directeur tijdens de verlofperiode van de titularis.

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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