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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 21 oktober 2019
1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 14/10/2019.

2. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel
gelegen Blankenbergse Steenweg tussen nr. 74 & m'. 76.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen handelspand naai' kantoor
op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 10.

3. Plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen - aanvragen gemeentelijke subsidie.
Goedkeuren van aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten bedrage van
150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen
4. Milieu - Natuur - Landbouw - Water.

Het College is principieel akkoord tot samenwerking met OVAM om tegen 2040 alle
gebouwen asbestvrij te houden te behalen, mits de nodige aanpassingen gebeuren aan de
overeenkomst.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/89 en G/2019/90 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.
6. Invorderingsstaten.

Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/2019 t.e.m. VK1/2019/2113.
7. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand oktober.

8. Jeugddienst.
Aanstellen van twee jobstudenten voor de speelpleinwerking De Ploeters tijdens de
herfstvakantie.

9. Werken-Verkeer-Mobiliteit.
Het College is principieel akkoord met hetjaarlijks normaal onderhoud door Agentschap
Wegen & Verkeer langs gewestwegen aan alleenstaande of in Ujnstand geplaatste bomen.

10. Bestelbon wifi-meting gemeentelijke basisschool.
Bestelbon wordt opgemaakt voor een wifi-meting in de gemeentelijke basisschool voor een
totaalbedrag van 843,00 euro exclusief btw.

11. Vorderingsstaat 5 schilderwerken kerk Zuienkerke.
Goedkeuren van de vorderingsstaat 5 ten laste van de gemeente Zuienkerke ten bedrage van
4.303,34 euro.

12. Nutsmaatschappijen.
H Het College stemt in met het intercommunaal voorstel van Farys waarbij de maximale
tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding vanaf

01/01/2020 worden verkregen door de tarieven voor de bovengemeentelijke
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saneringsbijdrage voor 2020 te vermenigvuldigen met de vermeni g vuldigings co efficiënt
(momenteel 1,4, onder voorbehoud van decretale aanpassing).
" Gelet op het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein, wordt Imewo gefactureerd voor 5.509,86 euro voor de activiteit
elektriciteit en voor 2.191,30 euro voor de activiteit gas.
13. Aanvragen.
Toelating wordt verleend aan:
B het verzoek tot het verkrijgen van medewerking aan de 11-novemberviering.
B Fluvius voor het uitbreiden van het middenspanningsnet langs de Driftweg t.h.v. nr. 4.

14. Logo Brugge-Oostende.
In het kader van het voorstel van Logo-Brugge-Oostende aan de lokale besturen inzake de
subsidie voor intergemeentelijke preventiewerking, beslist het College niet verder mee te
werken aan intergemeentelijke preventlewerking.

15. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
16. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

17. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 31/10/2019. \
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De Algemeen Directeur

De Voorzitter
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