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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 17 juni 2019
1. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning.

2. Advies op startnota Gewest. RUP "Ventilus".
Negatief advies te verlenen over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Ventüus".

3. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2019/55 en G/2019/56 van het dienstjaar
2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

4. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:

VK1/2019/1095 te.m. VK1/2019/1137.
5. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor verkeersborden en toebehoren voor een totaalbedrag van
3.421,76 euro exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een smartphone type Motorola Moto G7
met bijhorende cover en screenprotector, dienstig voor de Technische Dienst, voor een
totaalbedrag van 182,94 euro inclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van twee voetbaldoelen, dienstig voor het
voetbalveld in het Lindenhof, voor een totaalbedrag van 2.707,98 euro inclusief btw

6. Aanstellen jobstudenten speelpleinwerking De Ploeters.
Aanstellen van jobstudenten voor de speelpleinwerking De Ploeters tijdens de zomervakantie.

7. Organiseren kennismakingsontbijt voor animatoren speelpleinwerking De
Ploeters.
Toelating verlenen tot het organiseren van een kennismakingsontbijt voor de animatoren op

zaterdag 22 juni van 9u00 tot 12u00.
8. Binnenschilderwerken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke meerwerken.
Goedkeuring verlenen aan meerwerken van Schilderwerken De Witte voor de
binnenschilderwerken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke ten bedrage van 1.803,50
euro exclusief btw.

9. Aanvragen.
• Toelating verlenen aan KLJ Oostende-Houtave voor het organiseren van het Weekend van

de Brugse Zot in een feesttent op 5, 6 en 7 juli 2019 ter hoogte van het rondpunt
'Strooienhaan'.
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• Toelating verlenen aan Chiro Zuienkerke voor twee overnachtingen in de Chalet op het

speelplein achter het Lindenhofvan 28/06/2019 t.e.m. 30/06/2019 en voor het gebruik van
materiaal van 22/07/2019 t.e.m. 01/08/2019 naar aanleiding van het Groot Bivak.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool voor het gebruik van de

gemeentelijke bus voor bijkomende ritten in juni 2019.
10. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen van tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

11. Aanstelling leerkracht lichamelijk opvoeding Gemeentelijke Basisschool principieel akkoord.
Principieel akkoord tot aanstelling van een leerkracht lichamelijke opvoeding aan de
Gemeentelijke Basisschool voor 11/24 met ingang van 01/09/2019, ingevolge de
oppensioenstelling een leerkracht lichamelijke opvoeding aan de Gemeentelijke Basisschool.

12. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
13. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

14. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 01/07/2019.
1.0.

De Algemeen Directeur
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