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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 26 augustus 2019
1. Verslagen.

Goedkeuren van de verslagen van de vergaderingen d.d. 12/08/2019 en 19/08/2019.
2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een

machineberging, op het perceel gelegen Westernieuwweg Zuid 14.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunmng voor het verbouwen van een woning op het perceel
gelegen Meetkerkestraat 15.
4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/72 en G/2019/73 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.
5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt:

VK1/2019/1620 t.e.m. VK1/2019/1657.
6. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen.
7. Kohier.
Vaststellen kohier gemeentebelasting op ophalen huisvuil- aanslagjaar 2019.

8. Samensmelting functies DPO en informatieveiligheidsconsulent.
Het College betuigt zijn akkoord in het kader van de samensmelting van DPO en de
Informatieveiligheidsconsultent met een herneming van het opnemen van de samengestelde
functie DPO door Dhr. Boydens.

9. Uitbreiding stuurgroep informatieveiligheid / GDPR.
De Directeur Sociaal Beleid wordt namens het OCMW opgenomen in de stuurgroep

informatieveiligheid / GDPR.
10. Thuizorgpremie.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage ter
ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende thuis.

11. Afsprakennota afgesloten tussen managementteam (MAT) en college van
burgemeester en schepenen, burgemeester, vast bureau, voorzitter van het
vast bureau, bijzonder comité voor de sociale dienst en voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.
Het College keurt de afsprakennota met het managementteam goed.

12. Bestelbon drukken seniorengids,
Bestelbon wordt opgemaakt voor het drukken van de seniorengids met een oplage van 1.000
exemplaren.
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13. Aanstellen leerkrachten schooljaar 2019-2020.
Aanstellen van leerkrachten voor het schooljaar 2019-2020.
14. Personeel.

Toelating verlenen aan de Dienst Burgerzaken tot het volgen van een praktijkopleiding rond
de modernisering van de Burgerlijke Stand op 10/10/2019.
15. Stageplaats.
Het College gaat akkoord met het verlenen van een stageplaats gedurende het schooljaar

2019-2020.
16. Aanstellen personeel voor-en naschoolse kinderopvang.
Aanstellen van een verantwoordelijke voor de voor- en naschoolse opvang voor 19/38, en dit

van 01/09/2019 t.e.m. 30/04/2020.
17. Leefbaarheidsonderzoek.
De namen en, indien mogelijk, de e-mailadressen van de gevraagde sleutelfiguren zullen
worden doorgegeven aan het Provinciebestuur in het kader van het leefbaarheidsonderzoek.

18. Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke.
Het College gaat akkoord om de vzw huis van het kind Blankenberge-Zuienkerke op te
heffen tegen het einde van 2019 en vanaf 2020 de samenwerking verder te zetten als een

feitelijke vereniging.
19. Projectoproep "sociale gezondheidsongelijkheid verminderen".
Het College verleent goedkeuring tot het samen indienen van de projectaanvraag met de
andere vier lokale besturen uit de Eerstelijnszone Oostkust.
20. Aanvragen.
Toestemming wordt verleend aan de Sportraad Zuienkerke vzw tot toelating voor de

doortocht van de Oudlandpoldertocht op 01/09/2019, alsook logistieke ondersteuning.
21. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
22. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
1.0.

De Algemeen Directeur
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