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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 23 september 2019

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 16/09/2019.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een

alleenstaande eengezinswoning, op het perceel gelegen Vagevuurstraat 25.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevings vergunning voor: afbraak en heroprichten woning - verbouwen
berging - herschikken verhardingen en aanhorigheden - vellen bomen op het perceel gelegen

Bmgse Steenweg l.

4. Groepsaankoop herbruikbare bekers.
Goedkeuring verlenen aan de bestelling van 250 bekers in polycarbonaat via de provinciale
groep saanko op.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2019/81 en G/2019/82 van het dienstjaar
2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2019/1946 t.e.m. VK1/2019/1969.

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

maand september.

8. Aankoop gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug - Goedkeuring
starten procedure en lijst uitte nodigen firma's.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht

"Aankoop gesloten bestelwagen met hydraulische laadbmg" wordt opgestart en de lijst uit te

nodigen firma s wordt goedgekeurd.

9. Aankoop aanhangwagen groendienst - Goedkeuring starten procedure en
lijst uit te nodigen firma's.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
"Aankoop aanhangwagen groendienst" wordt opgestart en de lijst uit te nodigen firma's wordt

goedgekeurd.

10. Aankoop buttons voor buttonmachine.
Toelating verlenen tot het bestellen van buttons dienstig voor dejeugddienst voor een
totaalbedrag van 93,10 euro inclusief btw en verzendkosten.

11. Bataljong vzw.
Goedkeuren van de lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2020 voor Bataljong vzw ten bedrage
van 100,00 euro.



12. Meerwerken Sint-Michielkerk te Zuienkerke - Goedkeuring.
Goedkeuren van meerwerken van de firma Schilderwerken De Witte voor dringende

instandhoudingswerken aan metselwerk en houten moerbalken aan de Sint-Michielkerk te

Zuienkerke, volgens de aangepaste offerte 526.

13. Aankoop camerabewaking kerk te Houtave.
Gunnen van de aankoop, levering en plaatsen van een camerabewakingssysteem voor de Sint-

Bavo en Machutuskerk te Houtave aan de economisch meest voordelige aanbieder voor een
bedrag van 1.035,48 euro exclusief btw.

14. Plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen -aanvraag gemeentelijke subsidie.
Goedkeuren van een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten bedrage van

150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen

15. Ambtschalve schrappingen.
Drie personen worden ambtshalve afgevoerd uit de bevolkingsregisters.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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