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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 22 februari 2021
1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 15/02/202 l.
2. Meldingen IIOA - aktename.
Akte nemen van de meldingen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)
gelegen te:
• Wenduinestraat 12, 8377 Zuienkerke.
• Nieuwe Steenweg 72, 8377 Zuienkerke.
• Driftweg 14, 8377 Zuienkerke.
3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen
Molenwal 16.
4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: bouwen
van een melkveestal op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 97, 8377 Zuienkerke.
5. RUP Meetkerkestraat.
Akte nemen van de ontvangen adviezen en innemen van volgende standpunten:
Een max. van 25 woningen voorzien. Voorschriften in die zin aan te passen.

De tekstuele aanpassing uitvoeren.
De zone van deelplan l te bestemmen als 'agrarisch gebied met landschappelijk waardevol
karakter en in de voorschriften op te nemen dat het bestaande grasland niet mag geschuurd
worden.

6. Overeenkomst metAWV inzamelpunt landbouwfolie.
Goedkeuren van de overeenkomst tussen het Agentschap Wegen & Verkeer en de gemeente
Zuienkerke inzake het kosteloos gebruik van een terrein in eigendom van het Agentschap Wegen en
Verkeer voor het tijdelijk plaatsen van containers voor de inzameling van landbouwfolies.
7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/23 en G/2021/24 en geeft opdracht deze
facturen te betalen.
8. Bestelbon.

In het kader van het verplicht gelinkt publiceren vanaf 30/06/2021, wordt bestelbon opgemaakt voor
de upgrade naar Cobra 4.0 en Cobra@Home 2.0, voor een eenmalig bedrag van 3.924,67 euro en een
maandelijks bedrag van 36,30 euro inclusief btw.
9. Vorderingsstaat 14 (eindstaat) schilderwerken Sint-Michielkerk Zuienkerke.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 14 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van
21.198,91 euro inclusief btw.
10. HersteUingswerken kerkhofmuur Slnt-Michielkerk - eretoonovereenkomst
veiligheidscoördinatie.
De ereloonovereenkomst voor de veiligheidscoördinatie in het kader van de herstellingswerken aan
de kerkhofmuur van de Sint-Michielkerk wordt goedgekeurd voor een forfaitaire som van l .900,00
euro exclusief btw.

11. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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