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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 23 november 2020
1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 16/11/2020.
2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
aanvraag kleine windmolen op het perceel gelegen nabij Moerdreve 9.
3. RUP Meetkerkestraat - toewijzing VWI als onderhandelaar via in house.
De opdracht "Aankooponderhandelingen met eigenaars voor aankoop gronden in het kader
van RUP Meetkerke straat" te verlenen aan WVI, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan
35 met toepassing van de in house regels. De opdracht wordt uitgevoerd in regie.
4. RUP Meetkerkestraat-aanstelling raadsman.
Meester Wim Rasschaert, Schoolstraat 20 te Erpe-Mere, aan te stellen als raadsman van de

gemeente voor de begeleiding bij de opmaak van de projectnota en verdere juridische
begeleiding in het kader van de onteigeningsprocedure van het dossier RUP Meetkerkestraat.
5. Vorming woonmaatschappij Blankenberge-De Haan-Zuienkerke.
Aanstellen van een contactpersoon voor de communicatie tussen de ondersteunende diensten
en administratie.
6. Aanvraag subsidie plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten
bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.
7. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een verlenging van een bestaande eeuwigdurende vergunning op het kerkhof te
Nieuwmunster voor een periode van 50 jaar.
8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van Ujst(en) G/2020/91 en G/2020/92 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.
9. l nvorderi ngsstaten.

Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2020/1098 t.e.m. VK1/2020/1203.
10. Kohier.
Vaststellen van volgend belastingkohier: kohier gemeentebelasting op ophalen huisvuil aanslagjaar 2020 ten bedrage van 42.910,00 euro.
11. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een tweedehands go-kart, dienstig voor de
speelpleinwerking De Ploeters voor de prijs van 100 euro.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 2 beachvlaggen, dienstig voor de
Bibliotheek van Zuienkerke voor een totaalbedrag van 335,68 euro inclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de herstelling van de circulatiepomp en de stuurklep van de
cv-ketel in de gemeenteschool, voor een bedrag van 984,84 euro exclusief btw, werk en
vervoer.

Bestelbon wordt opgemaakt voor het vervangen van de convector van de cv-ketel in de kerk
te Meetkerke voor een bedrag van 606,45 euro exclusief btw, werk en vervoer.
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12. Toerisme.

Goedkeuring verlenen aan de door Westtoer voorgestelde locatie inzake de plaatsing van een
zitbank ter hoogte van de kruising Noordede-Blankenbergse Vaart.
13. Meerwerk onderhoudswerken diverse wegen 2020 - Goedkeuring.
Goedkeuring verlenen aan de volgend meerwerk voor de onderhoudswerken aan diverse

wegen 2020:
Beschrijving
Omzetten losse steenslagsoort naar gestabiliseerde steenslagsoort

Meerprijs exclusief btw
€ 4,00 / m2

De geraamde hoeveelheid bedraagt 2.000 m2.
14. Nutsmaatschappijen.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het uitvoeren van werken voor het vervangen van
bestaande armaturen door LED versie langs de Prins Leopoldstraat.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het uitvoeren van werken voor het vervangen van
bestaande armaturen door LED versie langs de Brugse Steenweg.
15. Bestelling ecocheques personeel - goedkeuring.
Goedkeuren van de bestelling voor het leveren van ecocheques van 200 euro per VTE voor
het personeel, voor een maximaal geschat bedrag van 5.094,60 euro.
16. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
17.Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur

2/2

