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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 3 februari 2020

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 27/01/2020 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning -sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevings vergunning voor het bouwen van een
multifunctionele hal op het perceel Polderwind 4, 8377 Zuienkerke.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van matten op
een bestaande omheining op het perceel Vagevuurstraat 29, 8377 Zuienkerke.

Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

omheining op het perceel Vagevuurstraat 27, 8377 Zuienkerke.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor woonontwikkeling
Zuienkerke dorp op het perceel Nieuwe Steenweg 51, 8377 Zuienkerke.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor "verbouwen van een hoeve",

op het perceel gelegen Heerweg 6, 8377 Zuienkerke.

4. Gemeentelijke subsidies.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten

bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

5. Toewijzing via in house Klimaatplan 2030.
De gemeente kan de beoogde opdracht toevertrouwen aan WVI zonder toepassing van de

aanbestedingsregels ingevolge de toepassing van de in house regels zoals opgenomen in
artikel 30 in housetoezicht van de wet op overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 (BS
114.07.2016), en de huidige statuten en de werking van WVI, alsmede het huidig decretaal
kader waarin zowel de gemeente als WVI dienen te opereren.

De opdracht "Opmaak van het klimaatplan 2030 (SECAP) in het kader van het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie" wordt verleend aan WVI voor een bedrag

van 10.560 € excl. btw om te realiseren: de nulmeting en risico- en kwetsbaarheids analyse,

stakeholderparticipatie bij de opmaak van het klimaatplan, gemeentelijk en regionaal overleg,
uitwerking van het klimaatplan en toelichting van het plan tijdens een middagsessie aan
politieke mandatarissen en gemeentelijke diensten.

6. Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers - Goedkeuring
starten procedure en lijst uitte nodigen firma's.

Opstarten van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de

opdracht "Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers".
Vaststellen van de ondernemers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

7. Concessies.

Verlenen van een concessie voor een urnengrafop het kerkhof te Meetkerke, voor een periode

van 3 O j aar.
Verlenen van een concessie voor een urnengrafop het kerkhof te Meetkerke, voor een periode

van 5 O j aar.
Verlenen van een concessie voor een hernieuwing van een columbariumnis te Meetkerke

verleend voor een periode van 30 jaar.
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8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/7 van het dienstjaar 2020 en lijst
G/2018/116 van het dienstjaar 2019 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

9. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2020/14 t.e.m. VK1/2020/27.

10. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor een printer type Brother HL-1212W, dienstig voor de dienst

Burgerzaken voor een bedrag van 94,99 euro inclusief btw en verzendkosten.
Bestelbon wordt opgemaakt voor een all-in-one printer type HP LaserJet Pro MFP M428dw,

dienstig voor de dienst Burgerzaken voor een bedrag van 353,00 euro inclusief btw en

verzendkosten.

Bestelbon wordt opgemaakt voor een kluis, type Nauta Salvus Palermo l elo, dienstig voor

het bewaren van de back-uptapes van de server voor een bedrag van 720,75 euro inclusief

btw, levering, plaatsing en verankering.
Bestelbon wordt opgemaakt voor opties voor de gesloten bestelwagen met hydraulische

laadbrug voor een totaalbedrag van 548,00 euro exclusief btw.

Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en plaatsen van een noodventiel, dienstig voor
de liftinstallatie in de gemeenteschool voor een bedrag van 807,50 euro exclusief btw.

11. Aanstelling ontwerper via een raamovereenkomst voor wegenis- en
omgevingswerken in 2020-2021 "2022-Goedkeuring gunning.

De opdracht "Aanstelling ontwerper via een raamovereenkomst voor wegenis- en
omgevingswerken in 2020-2021-2022" wordt gegund aan de economisch meest voordelige

bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) tegen het vastgesteld
ereloon mits toepassing van een aanpassingscoefficient k van 0,90 en uitvoeringstermijnen

van de opdracht aangepast met volgende coëfficiënt t van 0,50.

12. Leveren en plaatsen van diverse omheiningen - Goedkeuring starten procedure en
lijst uit te nodigen firma's.

Opstarten van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
opdracht "Leveren en plaatsen van diverse omheiningen".

Vaststellen van de ondernemers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

13. Aanstellen leerkrachten.

Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten.

14. Aanvragen.

B Toelating verlenen aan de Jeugddienst tot gebruik van de gemeentelijke bus op
15/02/2020 n.a.v. de geplande activiteit: het bijwonen van een voetbalmatch.

• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke

bus voor de maand februari.

" Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool voor extra ondersteuning in de

peuterklas/eerste kleuterklas vanaf 03/02/2020.
• Toelating verlenen aan personeelslid tot vervroegd pensioen per 01/05/2020.
• Principiële toelating verlenen tot het organiseren van Shifting Gears Koerse d.d.

01/05/2020, onder voorbehoud van de goedkeuring van de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke, en tot het gratis gebruikmaken van een aantal materialen.

15. Onderhoudscontract voor verwarmingsinstallaties en ventilatie - Goedkeuring
starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

Opstarten van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
opdracht "Onderhoudscontract voor verwarmingsinstallaties en ventilatie".

Vaststellen van de ondernemers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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16. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester betreffende het afsluiten voor verkeer
van de Mareweg n.a.v. snoeiwerken vanaf 30 te.m. 31/01/2020.

Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester inzake het volledig afsluiten voor het

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, van de Mai'eweg vanaf 30 t.e.m. 31/01/2020 vanaf

S.OOu tot 16.30u naar aanleiding van een snoeiwerken.

17. Tijdelijke politieverordening n.a.v. snoeiwerken in Blankenbergse Dijk Zuid vanaf
13 t.e.in. 15 februari 2020.

Naar aanleiding van een snoeiwerken wordt de Blankenbergse Dijk Zuid volledig afgesloten
voor het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, vanaf 13 t.e.m. 15/02/2020 vanaf 9.OOu tot

n.oou.

18. Tijdelijke politieverordening n.a.v. tractorwijding te Houtave op 05/04/2020.
Naar aanleiding van een tractorwijding te Houtave geldt op 05/04/2020 vanaf 9.00u tot
IS.OOu:

• een parkeerverbod in de Kapellestraat en de Pastorie straat voor de kerk en voor de zaal De

Maere te Houtave.

• een verkeerverbod in de Pastoriestraat te Houtave.
Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op 05/04/2020 vanaf 9.00u tot IS.OOu in de Kapellestraat
te Houtave vanaf het kruispunt met de Oostendse Steenweg t.e.m. de Kerkhofstraat, in de
richting van de Oostendse Steenweg naar de Kerkhofstraat.

19. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

20. Varia. ^
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Dire^eur
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