Zuienkerkè
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 1 juli 2019
1. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Het onderzoek naar "Verandering en hernieuwing landbouwbedrijf', op het perceel gelegen
Oostendse Steenweg 76, 8377 Zuienkerke, wordt geopend van 5 juli 2019 tot en met 3
augustus 2019.
2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een vergunning voor het herbouwen van een schuur gelegen Assestraat l.
3. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijst G/2019/59 van het dienstjaar 2019 vasten
geeft opdracht deze facturen te betalen.
4. Invorderingsstaten.

Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/1153 t.e.m. VK1/2019/1180.
5. Thuizorgpremie.
Het College verleent goedkeuring aan de aanvraag voor een gemeentelijke toelage ter
ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende thuis verzorgen ten
bedrage van 25,00 euro per maand.
6. Financiën - Verzekering - Informatica.
Het College neemt kennis van het schrijven van Belfius m.b.t. de Europese richtlijn PSD2
(Payment Services Directive). Het College gaat akkoord om deze diensten te activeren.
7. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een naambord dienstig voor de brug
aan het Hagebos voor een bedrag van € 443,50 excl. BTW.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 15 plooitafels met kar voor de prijs
van € 2.546,55 excl. BTW.

8. Verbouwingswerken aan de gemeentelijke basisschool - meerwerk.
Het college verleent zijn goedkeuring aan de meerwerken, zijnde de vervanging van de oude
ramen in de leraarskamer, ten bedrage van € 2.774,68 n.a.v. de verbouwingswerken in de

gemeentelijke basisschool.

9. Gebruik gemeentelijk infrastructuur.
Toelating wordt verleend aan het Rode Kruis Vlaanderen tot gebruik van de sportzaal voor de
bloedinzamelingen in 2020.

10. Medelingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
11. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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