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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 27 mei 2019

1. Schrappen risicopercelen.
Schrappen van een perceel te Zuienkerke uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden.

2. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2018/141 en G/2019/49 van het
dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

3. Vernieuwing ICT-materiaal.
Beslissen tot gedeeltelijke vernieuwing van de ICT-configuratie voor de administratieve

diensten door de aankoop van 9 desktops, 8 laptops en 2 beeldschermen via de ICT-

raamovereenkomst 2018-2024 van de stad Brugge voor een bedrag van 10.714,83 euro excl.

btw.

Beslissen tot aankoop van 17 licenties Office 2019 Pro voor een bedrag van 9.265,00 euro

excl. btw.

4. Vorderingsstaat nr. 2 onderhouds- en herstellingswerken Vagevuurstraat -
dienstjaar 2018.

De vorder ings staat 2 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 32.726,49 euro
inclusief btw wordt goedgekeurd.

5. Kilometervergoedingen,
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand mei.

6. Aankoop T-shirts, sjaaltjes en polsbanden voor speelpleinwerking De
Ploeters.

Toelating verlenen tot het bestellen van T-shirt en sjaaltjes dienstig voor de speelpleinwerking
De Ploeters voor een bedrag van 276,27 euro inclusief btw.

Toelating verlenen tot het bestellen van polsbandjes dienstig voor de speelpleinwerking De
Ploeters voor een bedrag van 101,22 euro inclusief btw en verzendkosten.

7. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor 600 brochures 'Speelpleinwerking De Ploeters 2019' voor
een bedrag van 570,00 euro exclusief btw.

8. Voorlopige oplevering onderhouds- en herstellingswerken Vagevuurstraat.
Goedkeuring verlenen tot het vrijstellen van de volledige aanvullende waarborgsom en de
helft van de waarborgsom.

9. Aanstellen bodemsaneringsdeskundige n.a.v. wegeniswerken
Vagevuurstraat.

Gunnen van het bodemonderzoek naar aanleiding van de wegeniswerken Vagevuurstraat aan
de indiener van de economisch meest voordelige offerte, zijnde Group van Vooren.

10. Nutsmaatschappijen.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het openbreken van de rijweg in het Begijnhof, nodig
voor het plaatsen van de elektriciteits- en gasaansluhing.

11. Aanstellen jobstudenten.
Aanstellen van jobstudenten voor de Technische Dienst in de zomervakantie.
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12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. de werken in gemeentelijke basisschool.
Vanaf maandag 03/06/2019 tot het einde van de werken in de gemeentelijke basisschool geldt
het volgende: aan de kerkmuur te Zuienkerke is tijdens schooldagen het parkeren slechts

toegelaten met een maximum van 30 minuten.

13. Aanvragen.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool voor het gebruik van de

gemeentelijke bus voor ritten in juni 2019.
• Toelating verlenen aan Pasar Zuienkerke tot gebruik van de gemeentelijke bus voor een rit

op 29/09/2019 aan de gebruikelijke voorwaarden.

14. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Direpteur
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