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Besfuitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 27 september 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 20/09/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning " sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
uitbreiden van een loods op het perceel gelegen Oude Weg 3.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
hoeve hagebos - wijziging inplanting bedrijfswoning en nieuwbouw aardappelloods op het
perceel gelegen Heen/veg 7.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
nieuwbouwwoning met beroepsruimte op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 28.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het beperkt vellen van bomen op het perceel
gelegen Lisseweegse Steenweg 3.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het de aanleg wandel/fietspad - aanleg
rioleringsstelsel op percelen gelegen in de Kapeflestraat.

4. Aanstellen raadsman - herneming en aanvulling beslissing d.d. 20/09/2021.
Administratief beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning 2021056862 voor de bouw
en exploitatie van drie windturbines te Brugge-Zuienkerke, zowel namens het College van
Burgemeester en Schepenen als namens de Gemeente.
Aanstellen van een raadsman om deze procedure te voeren en alle daartoe nodige
handelingen te stellen.

5. 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.

6. Nieuwe Polder van Blankenberge: jaarstaat 2022 van de gewone
onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen binnen het poldergebied.

Goedkeuren van het bestek van de onderhoudswerken 2022 aan grachten, opgemaakt door
de Nieuwe Polder van Blankenberge.
Vastleggen van een krediet van 50.173,00 euro voor onderhoudsprogramma 2021 op artikel
BP2020 2025-2/M20-A60201/0310-00/6494003/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/499 voor het
jaar 2022 in het meerjarenplan 2020-2025 voor de betaling van het aandeel van de
Gemeente in de kostprijs der werken.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/86 en geeft opdracht deze facturen
te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/481 t.e.m. VK1/2021/481;
VK1/2021/483 t.e.m. VK1/2021/499; VK1/2021/501 t.e.m. VK1/2021/536.

9. Aanstellen leerkrachten schooljaar 2021-2022.
Aanstellen van leerkrachten voor het schooljaar 2021-2022.

10. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 16.800 GFT-zakken van 15 liter voor

een prijs van 2.268,00 euro en 11.200 GFT-zakken van 30 liter voor een bedrag van
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3.024,00 euro.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor een gps, type Torn Torn GO 6250 truckfeu +
beschermhoes, dienstig voor de gemeentelijke bus, voor een bedrag van 384,54 euro
inclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van kerstbomen, dienstig voor de
gemeentelijke zalen, kerken en openbaar domein, voor een geraamd bedrag van
2.500,00 euro inclusief btw.

11. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor verschillende uitstappen in de maand oktober.

12. Voorwaardelijke ambtshalve schrapping.
Vanaf 28/09/2021 ambtshalve afvoeren uit de bevolkingsregisters van een persoon indien de
verblijfstoestand vóór de vermelde datum niet geregulariseerd wordt.

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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