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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 20 januari 2020

1. Verslag.
Het verslag van de vergadering d.d. 13/01/2020 wordt goedgekeurd.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omge v ings vergunning voor het bouwen van een machineberging op het
perceel Westernieuwweg Zuid 14 en Westernieuwweg Zuid 14A, 8377 Zuienkerke.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen en heraanplanten van bomen op het

perceel Lisseweegse Steenweg 9, 8377 Zuienkerke.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor "Verbouwen van een

bestaande woning", op het perceel gelegen Domein 8, 8377 Zuienkerke.

Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergumiïng voor "aanvraag tweede kleine
windmolen", op een perceel nabij Oosternieuwweg Noord 13, 8377 Zuienkerke.

4. Eenzijdige instemming met een toedeling in eigendom waarvan de waarde meer
dan 5% kleiner is dan de waarde van de percelen die had moeten worden
toebedeeld.

Instemmen met een toedeling van nieuwe percelen waarvan de ruilwaarde meer dan 5%

kleiner is dan de totale ruilwaarde van vroegere percelen.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/3 en G/2020/4 van het
dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2019/2531 t.e.m. VK1/2019/2531;
VK1/2020/1 te.m. VK1/2020/7.

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

maand januari.

8. Terugbetaling borgsom.
Na controle van het wegdek door de Technische dienst van de gemeente, keurt het college van
burgemeester en schepenen de terugbetaling van 625 euro aan betrokken bouwheer goed.

9. Lessen smartphone en tablet.
Goedkeuren van de overeenkomst met Seniornet Vlaanderen inzake de organisatie van lessen

smartphone en tablet en iPhone en iPad aan een kostprijs van 70 euro per les.

10. Kijk! Ik fiets!
Akkoord gaan met de organisatie van Kijk! Ik fiets! op 28/03/2020, georganiseerd door
Sportwerk Vlaanderen, voor een bedrag van 255,50 euro inclusief btw

11. Lessen Pilates.
Akkoord gaan met het inrichten van vijfinitiatielessen Pilates, georganiseerd door Sportwerk

Vlaanderen aan een kostprijs van 65 euro per les.

12. Sportkampen kleuter- en lager onderwijs zomervakantie.
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Akkoord gaan met de organisatie van sportkampen, georganiseerd door Captain Sport vzw,
voor kleuter- en lager onderwijs in de zomervakantie aan een kostprijs van respectievelijk

1.080,00 euro en 1.130,00 euro.

13. Oudlandpolder: verbinding Mareweg-Loweg en Hagebos - overdracht provincie-
eigendom aan gemeente Zuienkerke.

Akkoord gaan met de kosteloze overdracht van het perceel gekadastreerd als gemeente

Zuienkerke, 3de afdeling, sectie B met nummer 495 A POOOO en van de percelen gekadastreerd

als Zuienkerke, 3de afdeling (Meetkerke), sectie A, perceelnummers 62C, 49A en 60A, door

de provincie West-Vlaanderen aan de gemeente Zuienkerke.

14. Vorderingsstaten nrs. 6 en 7 verbouwingswerken gemeentelijke basisschool.
Goedkeuren van de vorderings staten:

- nr. 6 ten laste van de gemeente Zulenkerke, ten bedrage van 74.669,50 euro inclusief btw,

- nr. 7 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 54.021,72 euro inclusief btw.

15. Loopbaanonderbreking.
Goedkeuren van een aanvraag tot het nemen van loopbaanonderbreking in het kader van
ouderschapsverlof- vermindering met 1/5 .

16. Uitbreiding tewerkstelling.
Uitbreiden van de tewerkstellingsuren van een werknemer aan de poetsdienst met 11,4 uren

tot 30,4/38 (4/5de tewerkstelling) per l februari 2020.

17. Openverklaring betrekking van een halftijdse (19/38) technisch assistent
begeleid(st)er voor- en naschoolse opvang (D1-D3) in contractueel verband en
vaststellen van selectieprocedure.

Open verklaren van de betrekking van een halftijdse (19/38) technisch assistent begeleid(st)er
voor- en naschoolse opvang (D1-D3) in contractueel verband en vaststellen van de

selectieprocedure.

18. Tijdelijke politieverordening n.a.v. snoeiwerken in Kapellestraat vanaf 22 te.m. 24
januari 2020.

Naar aanleiding van een snoeiwerken wordt de Kapellestraat volledig afgesloten voor het

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, vanaf 22 t.e.m. 24/01/2020 vanaf 8.00u tot 16.30u:

• eerste fase: vanaf de Oostendse Steenweg tot aan de Kerkhofstraat,
• tweede fase: vanaf de Kerkhofstraat tot aan de Westernieuwweg Zuid.

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

20. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

21. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 30/01/2020.

1.0.

De Algemeen Directeur
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