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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 30 maart 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hoeve

op het perceel gelegen Heerweg 6, 8377 Zuienkerke.

Sluiten van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
bestaande woning op het perceel gelegen Domein 8, 8377 Nieuwmunster.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevmgsvergumiing voor het verbouwen van een woning op het perceel
Oude Molenweg 9, 8377 Zuienkerke.

Verlenen van een omgevingsvergunning Kapvergunning V en verbreden overwelving op het

perceel gelegen Afdeling l (Zuienkerke) , sectie B, nr 0617, m' 0613 B, 0612 A, 0611 A.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 garages - regularisatie op het

perceel gelegen Nieuwe Steenweg 48 en Nieuwe Steenweg 46.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie zwembad + verharding op het

perceel gelegen Driftweg 35, 8377 Zuienkerke.

3. Omgevingsvergunning - melding IIOA.

Akte nemen van de melding voor de exploitatie van melding tijdelijke bemalmg plaatsen om
een rioolaansluitmg mogelijk te maken, gelegen te Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 52 A.

4. Overeenkomst AWV inzamelpunt landbouwfolie,
Goedkeuren van de overeenkomst tussen AWV en de gemeente Zuienkerke inzake het

kosteloos gebruik van een terrein in eigendom van het AWV voor het tijdelijk plaatsen van
containers voor de inzameling van landbouwfoUes.

5. Concessie urnengraf.

Verlenen van een concessie voor een umengrafop het kerkhof te Zuienkerke, voor een periode
van 3 O j aar.

6. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een concessie voor een grafruimte op het kerkhof te Nieuwmunster, voor een

periode van 30 jaar.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/24 en G/2020/25 van het dienstjaar
2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand maart.

9. Rapportering over hetwerkjaar 2019 m.b.t. milieugerelateerde taken in het kader
van het BVR d.d. 28/03/2014.

De rapportering inzake de uitgevoerde milieugerelateerde taken over het werkjaar 2019 werd
besproken en goedgekeurd.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het vervangen van het beschadigde glaspaneel van de

halteaccomodatie Meetkerke Breughelhof nummer 506207 voor een totaalbedrag van 175,00
euro exclusief btw.
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Bestelbon wordt opgemaakt voor de levering van hangkasten, oven en microgolfoven dienstig
voor de gemeentelijke zaal De Maere voor een totaalbedrag van 3.854,97 euro exclusief btw.

11, Vorderingsstaat 2bis onderhoudswerken diverse wegen 2019 - Statiesteenweg e.a.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 2bis ten laste van de gemeente Ziüenkerke, ten bedrage

van 9.654,74 euro inclusief btw.

12. Vord erin gs staat 10 verbouwing gemeentelijke basisschool.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 10 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage
van 110.966,97 euro inclusief btw.

13. Verlenging aanstelling voltijds tijdelijk contractueel personeel: administratief
medewerker C1 dienst jeugd, sport en senioren.

Verlenging van de aanstelling voor tijdelijke voltijdse betrekking van administratief
medewerker (C-niveau) voor de dienst Jeugd - Sport - Senioren.

14. Verlenging aanstelling tijdelijke voltijdse technisch assistent (D-niveau) voor de
technische dienst.

Verlenging van de aanstelling voor tijdelijke voltijdse betrekking van technisch assistent (D-
niveau) voor de technische dienst.

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

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

1.0.

De Algemeen Directeur

2/2


