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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 8 juli 2019
1. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbare onderzoeken.
Het onderzoek naar "bouwen van een eengezinswoning met carport en tuinhuis", op het

perceel gelegen Kleiputstraat 8, 8377 Zuienkerke, wordt geopend van 12 juli 2019 tot en met
l O augustus 2019.
Het onderzoek naar "bouwen van een polyvalente bergplaats + stalling in vervanging", op het
perceel gelegen Bontepoortstraat 2, 8377 Zuienkerke, wordt geopend van 12 juli 2019 tot en

met 10 augustus 2019
2. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning in de
Wenduine straat 31.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning in de Assestraat
l.

3. Adviesvraag vanuit de Gewestelijke Omgevingscommissie inzake
beroepsprocedure Elicio.
Verlenen van ongunstig advies aan de Gewestelijke Omgevingscommissie inzake de
beroepsprocedure Elicio.

4. Administratieve akte tot vaststelling leegstand.
Beslissing van opname van een onroerend goed in het leegstandsregister.

5. Ontwerp- uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024-openen openbaar
onderzoek.

Vanaf 15 juli tot en met l oktober 2019 ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek.
6. Plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen - aanvraag gemeentelijke subsidie.
Verlenen van goedkeuring aan aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten
bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

7. Burgemeestersconvenant 2030 (klimaat).
Verlenen van principiële goedkeuring aan de ondertekening van het Burgemeestersconvenant
voor Klimaat en Energie (Burgemeestersconvenant 2030) en kennis te nemen van de
bijhorende engagementen.
Principieel een keuze maken tot deelname aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie via optie 2 met de bestaande groep van 9 gemeenten onder de naam Lokaal
Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (verdergaande vorm van samenwerking).
Verlenen van principiële goedkeuring aan het samenwerken met WVI voor de opmaak van

het klimaatactieplan voor de bestaande groep van 9 gemeenten (SECAP), op basis van het
financieel voorstel in de nota van 28 juni 2019 en onder voorbehoud van het definitief
financieel voorstel dat ingediend wordt eind september 2019.
Beslissen om de Intentieverklaring van het PentaHelix-project, opgesteld in het Engels en
informatief vertaald in het Nederlands, te ondertekenen.
Het dossier tot ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
(Burgemeestersconvenant 2030) behoudens vertraging in het traject voor te leggen in
gemeenteraad van november 2019, na ontvangst van de benodigde documenten vanuit WVL
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8. Plattelandsmotie.
Het College van Burgemeester en Schepenen onderschrijft de slotverklaring van het congres
van Vlaamse Plattelandsgemeenten.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de gemeenteraad van augustus 2019.
9. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/60, G/2019/61, G/2019/62 en
G/2019/63 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.
10. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2019 1181 t.e.m. VK1/2019/1183.
11. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand juli.

12. Aanstellen notaris.
Notaris wordt aangesteld om het gebruiksrecht van een stuk grond via notariële akte vast te
leggen.

13. Vorder! ngsstaat 1 schilderwerken kerk Zuienkerke.
Goedkeuren van de vorderingsstaat l ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van €
48.685,98 excl. BTW.

14. Onderhoudswerken aan daken en goten Sint-Michielkerk.
Goedkeuring verlenen voor onderhoudswerken van de firma schilderwerken De Witte n.a.v.
de binnenschilderwerken in de Sint-Michielkerk te Zuienkerke.
15. Aanvragen.
• Toelating verlenen aan de vraag van de gemeentelijke basisschool voor hulp van de

technische dienst voor het uitvoeren van wat kleinere werkjes/klusjes in de school tijdens
de vakantieperiode.
• Eenmalige toelating verlenen tot het maken van muziek n.a.v. een privéfeest in een tent op

de weide gelegen in de Dorpweg op zaterdag 13/07/2019 en onder bepaalde voorwaarden.
16. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
17. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter
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