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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 25 oktober 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 18/10/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag subsidie zonnepanelen.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten
bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovottaïsche zonnepanelen.

3. WVI: thermoscan Zuienkerke.
Goedkeuring verlenen tot het uitvoeren van een thermoscan (geveiscan) voor gans
Zuienkerke door de WVI voor een bedrag van 11.709,17 euro inclusief btw.

4. Concessie columbarium.
Verlenen van een dertigjarige concessie voor een columbariumnis op het kerkhof te
Zuienkerke.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/94 en G/2021/95 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/538 t.e.m. VK1/2021/562,
VK1/2021/564 t.e.m. VK1/2021/569.

7. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in
de maand oktober.

8. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na
controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente.

9. Eerste aanvullend kohier te huur stellen van kamers 2021.
Vaststellen van volgend belastingkohier gemeentebelasting:
eerste aanvullend kohier gemeentebelasting op het te huur stellen van kamers - aanslagjaar
2021 ten bedrage van 520,00 euro.

10. Afrekening ereloon studiebureau n.a.v. werken in de Kapel lestraat.
Goedkeuren van de aanvraag ereloon bij aanbesteding ten laste van de gemeente
Zuienkerke, ten bedrage van 11.400,92 euro inclusief btw.

11. Aanleg van een voet- en fietspad en uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de
Kapellestraat - Gunning.

Gunnen van de opdracht "Aanleg van een voet- en fietspad en uitvoeren wegen- en
rioleringswerken in de Kapeilestraat" aan de laagste regelmatige inschrijver voor een
nagerekend bedrag van 1.599.905,45 inclusief btw, waarvan het gedeelte voor de gemeente
Zuienkerke 586.997,83 euro inclusief btw bedraagt.

12. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de koppeling van de applicatie Foxtrot met Cevi GAS,
dienstig voor de Financiële Dienst, voor een maandelijks bedrag van 102,34 euro en een
eenmalig bedrag van 1.862,00 euro exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het aanplanten van 18 wiigen en 6 nog nader te bepalen
bomen en het knotten van 7 bomen.
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13. Aanstellen jobstudenten herfstvakantie speelpleinwerking.
Aanstellen van jobstudenten voor de speelpleinwerking De Ploeters gedurende de
herfstvakantie.

14. Toelatingen.
Toelating verlenen aan een inwoner om verwijsbordjes te mogen plaatsen op bepaalde
kruispunten n.a.v. de werken in de Prins Leopoldstraat.
Toelating verlenen aan Proximus voor de uitvoering van werken in de Prins Leopoldstraat.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor ritten in de maand november.
Toelating verlenen aan de fietsclub De Kassei Klievers tot het organiseren van een
fietstourtocht op 21/05/2022, mits rekening te houden met de werken in de Kapeliestraat

15. Personeel.

Vastleggen van de verlofregeling voor het gemeentepersoneel voor het jaar 2022.

16. Extra taxivoertuig aan bestaande vergunning voor de exploitatie van een dienst
voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Akte nemen de een exploitant vanaf 20/10/2021 een extra taxivoertuig kan inzetten in het
kader van de bestaande vergunning.

17. Tijdelijke politieverordening n.a.v. werkzaamheden i.o.v. Farys te Nieuwmunster
van 25/10 t.e.m. 23/12/2021.

N.a.v. werkzaamheden in de Prins Leopoldstraat in opdracht van Farys, geldt, van
25/10/2021 tot het einde der werken, een verkeersverbod, in de Prins Leopoldstraat
uitgezonderd voor bewoners, aangelanden en (bezoekers van) handelaars. De locaties
vanaf het kruispunt met de Brugse Steenweg tot en met huisnr. 9 blijven bereikbaar via de
Brugse Steenweg. De overige locaties zijn bereikbaar via de Grotestraat (De Haan).
Omleiding wordt voorzien via het rondpunt Brugse Steenweg - Oostendse Steenweg
(Strooien Haan) en het rondpunt van Vijfwege.

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

19. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

20. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 28/10/2021.

1.0.

De Algemeen Directeur / De Voorzitter
\
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