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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 14 oktober 2019
1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 07/10/2019.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een polyvalente bergplaats +
stalling in vervanging op het perceel gelegen Bontepoortstraat 2.
3. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2019/88 van het dienstjaar 2019 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.
4. Invorderingsstaten.

Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/2085 t.e.m. VK1/2019/2101.
5. Financiën.

• Het College gaat akkoord met de vergoeding van l .500,00 euro min 20% sleet inzake het
schadegeval d.d. 09/05/2019 - boog Begijnhof.
• Het College beslist beroep aan te tekenen tegen de betekening van een kadastraal
inkomen.

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

7. Terugbetaling borgsom.
Na controle van het wegdek door de Technische dienst van de gemeente, keurt het college van
burgemeester en schepenen de terugbetaling van 625 euro aan betrokken bouwheer goed.

8. Belastingkohier.
Vaststellen van het tweede aanvullend kohier gemeentebelasting te huur stellen van kamers aanslagjaar 2019.

9. Stappenplan actieplan veiligheidsdossier-goedkeuring.
Goedkeuren van het voorlopig stappenplan voor het actieplan van het veiligheidsdossier.

10. Startvergaderingjeugdraad.
Toelating verlenen tot het organiseren van een startvergadering voor de jeugdraad.

11. Jobstudent speelpleinwerking De Ploeters.
Aanstellen van een jobstudent voor de speelpleinwerking De Ploeters tijdens de
herfst vakantie.

12. Onderhoudswerken Statiesteenweg en Kerkhofstraat: Bevel van aanvang.
Opdracht geven de onderhoudswerken Statiesteenweg en Kerkhofstraat aan te vangen op

04/11/2019.
13. Vacante betrekkingen gemeenteschool Zuienkerke-openverktaring.
Open verklaren van vacante betrekkingen aan de Gemeentelijke Basisschool te Zuienkerke.
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14. Aanstelling tijdelijke voltijdse technisch assistent (D-niveau) voor de
technische dienst
Aanstelling voor tijdelijke voltijdse betrekking van technisch assistent (D-niveau) voor de
technische dienst.
15. Aanvragen.
Toelating wordt verleend aan de aanvraag van Chiro Zuienkerke tot het gebruik van stoelen

en podiumelementen naar aanleiding van een bivakfilmavond op 19/10/2019.
16. Ambtschalve schrappingen.
Twee personen worden ambtshalve afgevoerd uit de bevolkingsregisters.

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

18. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
1.0.

De Algemeen Directeur
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