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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 13 september 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 06/09/2021 wordt goedgekeurd.

2. 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.

3. Omgevingsvergunningen.

Verlenen van een omgevings vergunning voor het bouwen van een garage ofcaiport op het
perceel gelegen Kleiputstraat 10.

Verlenen van een omgevingsvergumüng voor het verbouwen van een woning naar restaurant
op het perceel gelegen Doelhofstraat 23.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - advies.

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies in het kader van de beroepsprocedure inzake de

aanvraag tot omgevmgsvergumüng 2021/16 - OMV_2021026014 met als onderwerp:

verbouwen van een bestaande eengezinswoning op het perceel gelegen Domein 8.

5. Concessie van grafruimte.

Verlenen van een verlenging van een bestaande eeuwigdurende concessie voor een grafruimte
op het kerkhof te Meetkerke.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/78, G/2021/79, G/2021/80,
G/2021/81 en G/2021/82 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen In de

maand september.

8. Terugbetaling borgsommen.
Goedkeuren van terugbetalingen van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na controle

van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente.

9. Vrijwilligersvergoeding.

Beslissen tot het optrekken van de vrijwilllgersvergoeding van de vrijwillige lesgever van
turnlessen voor volwassen, tot 30 euro per les.

10. Aanleg van een voet- en fietspad en uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de
Kapellestraat - aanbestedingsverstag.

Goedkeuring te verlenen aan het gedeelte van de gemeente van het aanbestedingsverslag.

De toewijzing der werken zal gebeuren na de goedkeuring van het gedeelte van Farys.

11. Bestelbon.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de huur van een digitaal bord type 13 Touch, dienstig voor
de gemeentelijke basisschool, aan een maandelijks bedrag van 81,62 euro exclusief btw voor

een periode van 60 maanden.

12. Toelatingen.

Toelating verlenen om een avonturentocht met een kostprijs van 600 euro te schenken aan de

animatoren van speelpleinwerking De Ploeters naar aanleiding van de 'dag van de animator .
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus

voor uitstappen.
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13. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

14. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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