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Züienkerke
Besluitenfijstvan het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 29 november 2021

1. Verslagen.
Het verslag van de vergaderingen d.d. 20/11/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
'bouwen van een bijgebouw' op het perceel gelegen Dorpweg 90.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
'omheining Kleiputstraat 8' op het perceel gelegen Kleiputstraat 8.

3. Concessie van grafruimte.
Verlenging van een bestaande dertigjarige vergunning op het kerkhof te Zuienkerke.
Verlenging met 30 jaar van een bestaande eeuwigdurende vergunning op het kerkhof te
Zuienkerke.
Hernieuwing van een bestaande vijftigjarige vergunning met kelder op het kerkhof te
Zuienkerke.
Verlenen van verlenging met 30 jaar van een eeuwigdurende concessie op het kerkhof te
Zuienkerke.
Verlenen van een vijftigjarige vergunning met kelder op het kerkhof te Meetkerke.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/103 en geeft opdracht deze
facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/603 t.e.m. VK1/2021/654.

6. Toekenning overlevingspensioen.
Het College stelt het bedrag voor de gerechtigde van het overlevingspensioen van een
gewezen gemeentemandafaris vast.

7. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van nieuwe software voor de migratie van TVO
naar OV voor een totaalbedrag van 3.598,94 inclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het aanbrengen van een nieuw glaspaneel voor de bushalte
in de Blankenbergse Steenweg t.h.v. het huisnummer 31 voor een bedrag van 267,41 euro,

8. Ontwerp budget Cultuurraad.
Het College keurt het ontwerp van het budget 2022 van de Cultuurraad goed.

9. Voorstel ereloon (deel TMVW) voor de rioleringswerken in de Kapel lestraat.
Het college verleent zijn goedkeuring aan het voorstel van ereloon (deel TMVW) voor de
rioleringswerken in de Kapellestraat. Het ereloon wordt vastgesteld op 23.304,59 euro
(inclusief BTW).

10. Principiële goedkeuring verplaatsen netpaal in de Prins Leopoldstraat.
Het college verleent zijn principiële goedkeuring voor het plaatsen van een netpaal en
overkoppelen netbundel in de Prins Leopoldstraat voor een geraamd netto bedrag van
2.385,96 euro.

11. Toelatingen
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor uitstappen in december.
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12. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

13. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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