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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 23 augustus 2021

1. Verslagen.

De verslagen van de vergaderingen d.d. 16/08/2021 om 9.00u en 16/08/2021 om 16.30u
worden goedgekeurd.

2. Omgeving.
Het College gaat akkoord om de wegversmalling ter hoogte van de Vagevuurstraat 13 een
meter te verplaatsen zodat men makkelijker de oprit kan bereiken.

3. Aanvraag subsidie asbestverwijdering.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten

bedrage van 50% van de factuurkost met een maximum van €1000 voor het verwijderen van

asbest.

4. Schrappen risicopercelen.
Beslissen om percelen te schrappen uit de gemeentelijke inventaris van ris leo gronden.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/71, G/2021/72, G/2021/73 en
G/2021/74 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invordermgsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/313 t.e.m. VK1/2021/333.

7. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand augustus 2021.

8. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor 30 klapstoelen Camargue frame lichtgrijs-zitting en rug
antractiegrijs voor een geraamd bedrag van 392,04 euro inclusief btw.

Principieel akkoord gaan tot de aankoop van rekken, dienstig voor het nieuwe tuinhuis bij het
Sportcentrum te Meetkerke.

9. Verkoop oude graafkraan -toewijzing.
Toewijzen van de verkoop van de oude graafkraan aan de meest biedende voor een bedrag
van 3.500,00 euro.

10. Nutsmaatschappijen.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het vervangen van het midden- en laagspanningsnet,

lagedruk gasnet en vernieuwen van het openbaar verlichting snet langs de Kapellestraat te
Houtave naar aanleiding van wegeniswerken.

11. Gemeentelijke Basisschool -aanvraag loopbaanonderbreking voor medische
bijstand.

Toestemming verlenen aan een leerkracht tot het nemen van l/5e loopbaanonderbreking voor
medische bij stand, dit tot en met 30/11/2021.

12. Gemeentelijke Basisschool - aanvraag vermindering prestaties.
Toestemming verlenen aan een leerkracht tot het verminderen van de prestaties tot l/2e

tewerkstelling voor het schooljaar 2021-2022.
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13. Personeel.

Toelating verlenen aan een personeelslid tot het volgen van de opleidingen preventieadviseur

niveau 2 multidisciplinaire basismodule voor een kostprijs van 1.694,00 euro en

multidisciplinaire specialisatiemodule voor 1.210,00 euro inclusiefbtw.
Toelating verlenen aan een personeelslid tot het volgen van de opleiding klnderbegeleider

schoolgaande kinderen voor een bedrag van 638,75 euro, zijnde 1,75 euro per lestijd.

Toelating verlenen aan een personeelslid tot het nemen van loopbaanonderbreking in het
kader van ouderschapsverlof- vermindering met l/2e - met ingang van 06/09/2021 voor de

looptijd van 2 maanden (t.e.m. 05/11/2021).

14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue in de Lettenburgstraat op
04/09/2021.

Op zaterdag 4 september 2021 vanaf 16.30 uur wordt de Lettenburgstraat afgesloten voor het

verkeer en dit tussen de Weimanstraat en de Leemb erg straat.

15. Toelatingen.

Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot het gebruik maken van de gemeentelijke
zaal De Bommel voor de lessen Bewegingsopvoeding gedurende het schooljaar 2021-2022.

Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus

gedurende het schooljaar 2021-2022 voor het bezoeken van de bibliotheek en ritten naar het
Wielingenbad te Wenduine voor zwemlessen.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor het dagelijks ophalen en thuisbrengen van Zuienkerkse kinderen van de Gemeentelijke

Basisschool, het wekelijks vervoer naar het Wielingenzwembad te Wendume en terug,

educatieve uitstappen en vervoer in het kader van de kunst- en bosklassen in mei 2022.

Toelating verlenen aan Gorikvrienden Egem voor het plaatsen van signalisatie en de
doortocht van de cyclotocht "Gorik Gardeyn Classic" op 25 en 26/09/2021.
Toelating verlenen aan Zoute Grand Prix voor een doortocht van oldtimers op het

grondgebied van de gemeente op vrijdag 08/10/2021.

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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