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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 7 oktober 2019
1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 30/09/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning -openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor een kleine windmolen op het
perceel gelegen Brouwerij straat 4.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met
carport en tuinhuis op het perceel gelegen Kleiputstraat 8.

4. Omgevingsvergunning - melding IIOA.
Akte nemen van de melding voor de overname van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA) met inrichtingsnummer 20191002-0039.
5. Advies gemeente Zuienkerke - verzoek tot ontheffing PR_MER PR2624.
Het ongunstige advies van de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu wordt
gevolgd. Daar echter enkel de turbine WT01 zich op het grondgebied van Zuienkerke bevindt,
kan slechts advies worden gegeven m.b.t. deze turbine.

6. Startnota GRUP Meetkerkestraat - adviezen en bezwaren.
Op basis van de ontvangen adviezen opdracht te geven aan de WVI om over te gaan naar de
volgende fase: opmaak van de scopingsnota.

7. Begraafplaatsen.
a Goedkeuring wordt verleend voor twee ontgravingen op het kerkhof te Zuienkerke.
B Toelating wordt verleend tot het plaatsen van een columbariumsteen voor een urnengraf
op het kerkhof te Meetlcerke.
8. Mandaten,

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2019/86 en G/2019/87 van het dienstjaar
2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

9. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2019/1999 t.e.m. VK1/2019/2079.
10. Bestelbon kerstbomen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van kerstbomen voor een totaalbedrag van
1.485,00 euro exclusief btw.

11. Bestelbon kerstverlichting.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van kerstverlichting voor een totaalbedrag van
3.925,61 euro exclusief btw.

12. Aankoop alarm- en camerabewakingssysteem kerk te Meetkerke.
Goedkeuren van de aankoop, levering en plaatsen van een alarm- en
camerabewakingssysteem voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke voor een eenmalig
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totaalbedrag van 3199,27 euro, een abonnement op alarmmeldingen aan 128,76 euro per jaar
en een onderhoudscontract ten bedrage van 84,00 euro per jaar exclusief btw.

13. Laserbeamer Gemeentelijke Basisschool.
Het College is principieel akkoord tot het afsluiten van een leasingcontract van vijf jaar voor
een laserbeamer voor de Gemeentelijke Basisschool voor een maandelijks bedrag van 40,00
euro.

14. Aanstellen leerkrachten.
Aanstellen van tijdelijke leerh-achten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

15. Tijdelijke technisch assistent niveau D1 voor de Technische Dienst.
Het College neemt kennis van de kandidatuurstelling voor de functie van tijdelijke technisch
assistent niveau Dl voor de Technische Dienst en weerhoudt de kandidatuur.

16. Bekrachtiging besluiten Burgemeester.
n Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester houdende het tijdelijk afsluiten voor
verkeer van de Duinenstraat uitgezonderd plaatselijk verkeer ingevolge hinder op de weg

door landbouwwerkzaamheden op 05/10/2019.
• Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester houdende het tijdelijk afsluiten voor
verkeer van de Heerweg uitgezonderd plaatselijk verkeer ingevolge hinder op de weg door

landbouwwerkzaamheden op 05/10/2019.
17. Aanvragen.
• Toelating wordt verleend aan de aanvraag van Farys voor werken in het kader van
klantaansluiting ter hoogte van de Brugse Steenweg 22.
• Toelating wordt verleend aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke
bus voor twee ritten, volgens de gebruikelijke voorwaarden.
• Toelating wordt verleend aan de Gemeentelijke Basisschool voor het inschakelen van
Albion Tours als versterkingsrit voor de zweminstuif schooljaar 2019-2020.

18. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
19. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur
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