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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 2 maart 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning-sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor bouw & milieu: nieuwe

melkveestal, aanleggen sleufsilo's en mestvaalt op het perceel gelegen Oosternieuwweg
Noord 30, 8377 Zuienkerke.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - advies.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de aanvraag tot omgevingsvergunning
met als onderwerp: bouw & milieu: nieuwe melkveestal, aanleggen sleufsilo's en mestvaalt op

het perceel gelegen Oosternieuwweg Noord 30, 8377 Zuienkerke.

3. Omgevingsvergunning.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van bestaande woning in
landelijke omgeving op het perceel Biezenstraat 6, 8377 Zuienkerke.

4. Digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie in functie van de opmaak
RUP Nieuwmunster.

Opdracht wordt gegeven aan de WVI om vanuit de CAD-bestanden te converteren naar DSI-
standaarden voor de totaliteit van het RUP Nieuwmunster.

5. Aanstelling raadsman.
Aanstellen van een raadsman voor de verdere afhandeling van het dossier met betrekking tot

de aanduiding van de rooilijn van de Driftweg.

6. Aanvraag gemeentelijke grafkelder.
Goedkeuring verlenen aan aanvrager voor de aankoop van een gemeentelijke grafkelder op
het kerkhof te Houtave.

7. Concessie van grafruimte.

Verlenen van een concessie met gemeentekelder op het kerkhof te Houtave, voor een periode
van 50 jaar.

8. Mandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/17 van het dienstjaar 2020 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

9. Uitbreiding raamovereenkomst met de stad Brugge voor ICT - principiële akkoord.
Principieel akkoord gaan tot intekenen op de overige percelen van de ICT-raamovereenkomst
2018-2025 van de stad Brugge.

10. Draadloze netwerkverbindingen gemeentelijke zalen - principieel akkoord.
Principieel akkoord gaan tot het voorzien van draadloze netwerkverbindingen in de

gemeentelijke zalen via het perceel 10 (draadloze netwerken) van de ICT-raamovereenkomst

2018-2025 van de stad Brugge.

11. Vorderingsstaat 8+9 verbouwen gemeenteschool.

Goedkeuren van volgende vorderings staten ten laste van de gemeente Zuienkerke:

- nr. 8, ten bedrage van 45.480,91 euro inclusief btw,
- nr. 9, ten bedrage van 179.083,81 euro inclusief btw.
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12. Fluvius: openbare verlichting-jaaractieplan 2020 - goedkeuring.

Goedkeuring verlenen aan het vooropgestelde jaaractieplan van Fluvius.

De kostprijs bedraagt 76.484,00 euro inclusief btw.

13. Aanvragen.

• Akkoord gaan met de aanvraag van de Gemeentelijke Basisschool tot het plaatsen van een

parkeerverbod op de parking achter het gemeentehuis n.a.v. een praktijksessie Dode Hoek

op 11/05/2020.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het organiseren van bos- en

buitenklassen tijdens het schooljaar 2020-2021.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool voor het huren van een bus in het

kader van de sportdag op 25/05/2020.
• Toelating verlenen aan Vrij CLB De Havens tot het huren van het Sportcentrum op

05/05/2020 en De Notelaar op 06/05/2020.
• Weigeren van de aanvraag van de fietsclub Goezeput Cycling Team tot het organiseren

van een wielerwedstrijd op 27/06/2020 aangezien er op 01/05/2020 reeds een
wielerwedstrijd in de betrokken wijk plaatsvindt.

14. Aanstellen leerkracht.

Aanstellen tijdelijke leerkracht ter vervanging van een afwezige leerkracht.

15. Openstellen van betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in contractueel
verband voor 38/38 - vaststellen selectieprocedure.

Open verklaren van de betrekking van een administratief medewerker (C1-C3) in contractueel
verband voor 38/38 en vaststellen van de selectieprocedure.

16. Openstellen van betrekking van technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in
contractueel verband voor 38/38 - vaststellen selectieprocedure.

Open verklaren van de betrekking van een technisch assistent (D1-D3) bouwtechnieken in

contractueel verband voor 38/38 en vaststellen van de selectieprocedure.

17. Voorwaardelijke ambtshalve schrapping.
Vanaf 02/03/2020 ambtshalve afvoeren uit de bevolkingsregisters van een persoon indien de
verblijfstoestand vóór de vermelde datum niet geregulariseerd wordt.

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

19. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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