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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 6 april 2020

1. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning op het

perceel gelegen Frans Liebaertweg 13, 8377 Zuienkerke.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning op het
perceel gelegen Domein 8, 8377 Zuienkerke.

2. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/26 en G/2020/28 van het dienstjaar 2020 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

3. Financiën.
Goedkeuring wordt verleend tot de mandatering van een toelage personen met een beperking in 2019.

4. Uitbreiding contract technische bijstand.
Goedkeuring tot uitbreiding van het tweejarig contract met Cevi nv voor technische bijstand op ICT-
vlak.

5, Vernieuwing pc's.
Beslissen tot gedeeltelijke vernieuwing van de ICT-configuratie voor de administratieve diensten
door de aankoop van 7 desktops via de ICT-raamovereenkomst 2018-2024 van de stad Brugge en

voor een totaalbedrag van 4.625,39 euro excl. btw.
Beslissen tot aankoop van 7 licenties Office 2019 Pro voor een totaalbedrag van 3.906,36 euro incl.

btw.

6. Terugbetaling reeds geïnde ontvangsten.
De reeds betaalde vorderingen worden volledig kwijtgescholden indien de betrokken activiteiten
geannuleerd werden naar aanleiding van coronamaatregelen.

7. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van l O groencontainers met een inhoud van 240 liter.

8. Werken.

Akkoord gaan met het voorstel van Stad Bmgge tot splitsing van de factuur betreffende voor de
opkuis van de verontreiniging van de gracht langs de Speistraat te Meetkerke.

9. Toelatingen.
Toelating verlenen aan Peloton tot het organiseren van de EÏfstedenronde Cyclo op 06/06/2020 en tot
het ophangen van parcourspijlen.

Toelating verlenen aan Golazo Sports nv tot het organiseren van de doortocht wielerwedstrijd
"Euroshop Elfstedenronde , categorie elite met contract, op het grondgebied van Zuienkerke op

zondag 7 juni 2020.

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

11. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur
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