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Zuienkerke
Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 17 februari 2020

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 10/02/2020 wordt goedgekeurd.

2. Omgevingsvergunning - overdracht milieuvergunning.
Akte nemen van de melding voor de overname van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA) te Blankenbergse Steenweg 18, 8377 Zuienkerke.

3. Aanvragen toelage kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke toelage voor het

onderhoud van bomen.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/11, G/2020/12, G/2020/13 en
G/2020/14 van het dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2020/160 t.e.m. VK1/2020/165.

6. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand februari.

7. Terugbetaling borgsommen.

Goedkeuren van de terugbetaling van de borgsommen aan betrokken bouwheren, na controle
van het wegdek door de Technische dienst van de gemeente.

8. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor 24 stoelen ter vervanging van de huidige stoelen in de

vergaderzaal, voor een totaalbedrag van 6.145,00 euro inclusief btw en levering.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het twee maal per jaar reinigen van de dakgoten en het

ontstoppen van de afvoeren van de kerken te Zuienkerke, Nieuwmunster, Meetkerke en
Houtave voor een bedrag van 1.580,00 euro exclusief btw en per onderhoudsbeurt

9. Aanstelling jobstudent speelpleinwerking De Ploeters krokusvakantie 2020.
Aanstellen van een jobstudent voor de speelpleinwerking De Ploeters tijdens de
krokusvakantie.

10. Beschrijvende opmeting der werken: riolerings- en wegeniswerken in het kader
van de verbouwingswerken gemeenteschool te Zuienkerke - Principiële
goedkeuring.

Principieel akkoord gaan met de beschrijvende opmeting der werken inzake de riolerings- en
wegeniswerken in het kader van de verbouwingswerken aan de gemeentelijke basisschool,

waarvan een deel ten laste is van Farys en een deel ten laste van de gemeente Zuienkerke.

11. Examen halftijdse begeleid(st)er-voor" en naschoolse opvang.
Naar aanleiding van de organisatie van examen voor een halffcijdse begeleid(st)er voor- en
naschoolse opvang wordt de selectiecommissie samengesteld en wordt de vergoeding voor de
externe juryleden vastgesteld.



12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een wielerkoers op 1 mei 2020 te Zuienkerke.

Naar aanleiding van een wielerkoers met start te Zuienkerke geldt op 01/05/2020 vanaf
16.00utot21.30u een parkeer- en verkeers verbod in volgende straten: Blankenberge
Steenweg vanaf de Vagevuurstraat tot aan de Blauwetorenstraat, Blauwetorenstraat vanaf
Blankenberge Steenweg tot aan de Weimanstraat, Weimanstraat, Lettenburgstraat,
Leeglandstraat, Vagevuurstraat vanaf Leeglandstraat tot aan de Blankenbergse Steenweg.

13. Aanstelling jobstudenten speelpleinwerking De Ploeters 2020.
Principieel akkoord tot aanstelling van jobstudenten voor de speelpleinwerking De Ploeters
gedurende het werkjaar 2020.

14. Aanvragen.

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

bus voor de maand maart.
• Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus op

03/03/2020.

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

16. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

17. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 27/02/2020.
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De Algemeen Directeur


