Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 28 oktober 2019
1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 21/10/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunnlng voor een "Veranda/Pergola", op

het perceel gelegen Blankenbergse Dijk Zuid 5C.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor "Verbouwen en uitbreiden
van een eengezinswoning , op het perceel gelegen Domein 25.

3. Melding omgevingsvergunning - aktename.
Akte nemen van de melding voor de plaatsing van een bovengrondse propaangastank van
1600L., gelegen te Oostendse Steenweg 63.

4. Nieuw huisnummer Blankenbergse Steenweg tussen 74 & 76.
De huidige huisnummers blijven behouden en de nieuwbouw wordt 74A.

5, Plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen - aanvraag gemeentelijke subsidie.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten
bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

6. Plaatsen zonneboiler - aanvraag gemeentelijke subsidie.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten
bedrage van 250,00 euro voor het plaatsen van een zonneboiler.

7. Nieuwe Economische Kaart.
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst inzake de Nieuwe Economische kaart van

de Provinciale Ontwikkelmgsmaatschappij.
8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2019/91 t.e.m. G/2019/94 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.
9. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2019/2122 t.e.m. VK1/2019/2133.
10. Belastingkohier.
Vaststellen van het kohier gemeentebelasting op verhuur voertuig met bestuurder
aanslag] aar 2019.

11. Organisatie kerstactiviteitSpeelpleinwerking De Ploeters.
Toestemming verlenen tot het organiseren van een kerstactiviteit van Speelpleinwerking De

Ploeters op 23/12/2019.
12. Cultuurraad.
Goedkeuren van het ontwerp van het budget 2020 van de Cultuurraad.

13. Werken-Verkeer-Mobiliteit.
Akkoord gaan met het jaarlijks normaal onderhoud door Agentschap Wegen & Verkeer langs
gewestwegen aan alleenstaande of in Ujnstand geplaatste bomen.
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14. Meerwerken verbouwingswerken gemeenteschool - Goedkeuring.
Goedkeuring verlenen aan meerwerken van de firma Cokelaere Bouwteam voor

databekabeling in het bestaand schoolgebouw.
15. Aanvragen.
Toelating wordt verleend aan:
• Leefschool Akkerwinde tot het organiseren van een dorpsfeest te Nieuwmunster, het

afzetten van een deel van de Doelhofstraat op 27/06/2020 en het ophalen en terugbrengen
van materiaal bij de gemeente De Haan.

• de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus voor een aantal ritten
heen en terug.

• de vraag van KLJ Oostende-Houtave tot het uitvoeren van twee kleine herstellmgswerken

in het lokaal in de gemeentelijke zaal De Maere.
16. Personeel.
toelating verlenen aan de aanvraag van twee medewerkers Burgerzaken tot het volgen van de

opleiding poliomodule op 05/11/2019.
17. Verlofregeling 2020 gemeentepersoneel.
Vaststellen van de verlofregelmg voor het gemeentepersoneel voor het jaar 2020.

18. Bekrachtiging besluit Burgemeester.
Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester houdende het tijdelijk afsluiten voor
verkeer van de Leeuwenstraat ingevolge hinder op de weg door landbouwwerkzaamheden op

25/10/2019.
19. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
20. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
1.0.

De Algemeen Directeur
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