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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 4 mei 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad
of een zwemvijvercp het perceel gelegen Dorpweg 39, 8377 Zuienkerke.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor een functiewijziging solitaire vakantiewoning

op het perceel gelegen Brugse Steenweg 22.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de vervanging van een veranda aan woning +
aanleg zwembad op het perceel gelegen Oostendse Steenweg 10.

3. GRUP Ventilus.

Burgemeester Alain De Vlieghe wordt voorgesteld als kandidaat om te zetelen in de
stakeholdergroep rond technologie en timing inzake de GRUP Ventilus.

4. Milieu.
Medewerking verlenen aan OVAM tot medewerking aan een onderzoek naar de hoeveelheid

en beleidskosten inzake zwerfvuil en sluikstorten over het jaar 2019.

5. Concessie columbarium.

Verlenen van een concessie voor een columbariumnis op het kerkhof te Meetkerke, voor een
periode van 50 jaar.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/34, G/2020/36 en G/2020/37 van het
dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2020/481 t.e.m. VK1/2020/515;
VK1/2020/536 t.e.m. VK1/2020/558.

8. Kilometervergoedingen.

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand mei.

9. Financiën.
Beslissen gebruik te maken van het trekkingsrecht van het Provinciebestuur voor de aankoop

van mondmaskers.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor:

• de verlenging van de support op de serverinfrastmctuur tot 06/05/2021 voor een bedrag
van 3.995,00 euro exclusief btw.

B de upgrade naar Vergunningen.NET 2.0 en de aanpassing van de geoloketten aan de
databasewijzigingen voor een bedrag van 2.864,51 euro exclusief btw.

• aankoop van 5 groencontainers met een inhoud van 240 liter en 5 groencontainers met een

inhoud van 360 liter.
• het huren van 2 eco toiletten dienstig voor de Gemeentelijke Basisschool tot het eind van

het schooljaar voor een wekelijks bedrag van 32,00 euro exclusief btw.

• 2 tablets, nodig voor het registratie- en inschrijvingsprogramma i-school, voor een
totaalbedrag van 518,00 euro incl. btw, 2 hoezen voor een totaalbedrag van 39,91 euro
incl. btw en 2 herlaadkaarten aan 10 euro voor 3 GB mobiele data.
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11. Pilootproject rond sanitaire toestellen.
Beslissen tot het instappen in een pilootproject rond sanitaire toestellen en Cleanmood in de

gemeentelijke basisschool, initiële kostprijs bedraagt 813,30 euro exclusief btw.

12. Herwerkte visietekst Speelpleinwerking De Ploeters.
Goedkeuring verlenen aan de herwerkte visietekst van Speelpleinwerking De Ploeters.

13. Zeesport na school.
Standpunt innemen om "Zeesport na school" ten gevolge van de coronacrisis te annuleren. Er

wordt voor geopteerd om het project te organiseren in de maand september mits behoud van

de subsidie.

14. Meerwerken verbouwingswerken gemeenteschool te Zuienkerke - Goedkeuring.
Goedkeuring verlenen aan meerwerken in het bestaande schoolgebouw.

15. Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Blankenberge"
Zuienkerke.

Principiële goedkeuring verlenen aan de "Overeenkomst Interlokale Vereniging

Deeltijds Kunstonderwijs Blankenberge-Zuienkerke". Er wordt voorgesteld om te vermelden

dat het beheerscomité minstens één zitting per kalenderjaar houdt i.p.v. 2 (art. 6).

16. Bestelling schoolboeken schooljaar 2020-2021.
Bestelbon wordt opgemaakt voor aankoop van schoolboeken voor de Gemeentelijke
Basisschool.

17. Bestelling school- en knutselmateriaal schooljaar 2020-2021.
Bestelbon wordt opgemaakt voor aankoop van school- en knutselmateriaal voor de

Gemeentelijke Basisschool.

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
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