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

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 18/05/2020 wordt goedgekeurd.

2. Aanvragen omgevingsvergunningen - openen openbare onderzoeken.
Openen van openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen.

3. Toelage kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen tot het uitbetalen van gemeentelijke toelagen voor de aanleg en

onderhoud van kleine landschapselementen.

4. Aanvragen toelage kleine landschapselementen.

Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke toelage voor de

aanleg en onderhoud van kleine landschap selementen.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/42 en G/2020/43 van het
dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten worden opgemaakt: VK1/2020/737 t.e.m. VK1/2020/746.

7. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand juni.

8. Overdracht investeringskredieten van 2019 naar 2020.
Akkoord gaan met het voorstel van de financieel directeur inzake de overdracht van
investeringskredieten van 2019 naar 2020.

9. Raamcontract Easycard.
Goedkeuren van het raamcontract met Belfius inzake het gebruik van een prepaid-debetkaart,

de zogeheten Easycard.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor:

• de aankoop van een CV-element, dienstig voor het lokaal van de poetsdienst in de

gemeentelijke basisschool, voor een geraamd bedrag van 980,00 euro exclusief btw.

• de aankoop van Call Connect voor 5 telefoonnummers, dienstig voor de gemeentelijke
basisschool, voor een eenmalig bedrag van l .03 8,07 exclusief btw en inclusief installatie,

configuratie en de aankoop van 5 telefoontoestellen en een maandelijks bedrag van 121,50
euro exclusief btw.

• de huur van l 8 access points (Wifi) en de aankoop van een switch, dienstig voor de

gemeentelijke basisschool, voor een eenmalig bedrag van 3.511,00 euro exclusief btw en
inclusief installatie en configuratie en een maandelijks bedrag van 287,82 euro exclusief
btw.

• de huur van een firewall type Firebox T55, dienstig voor de gemeentelijke basisschool,

voor een eenmalig bedrag van 768,00 euro exclusief btw voor de installatie en

configuratie en een maandelijks bedrag van 226,65 euro exclusief btw en inclusief

onderhoud, licenties, updates, kleine aanpassingen en support.

11. Aanstellen jobstudenten Technische Dienst.

Aanstellen van jobstudenten in de Technische Dienst voor de maand juli.
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12. Sportdienst.
Beslissen om geplande gemeentelijke activiteiten en evenementen in de maand juni te

annuleren, uitgezonderd "bewegen voor senioren", aangezien dit kan gebeuren volgens de

tijdens de coronacrisis opgelegde voorwaarden.

13. Gemeentelijke infrastructuur.

Het College beslist geplande gemeentelijke activiteiten en evenementen in de maand juni te
annuleren. De lijst van geannuleerde activiteiten wordt op de gemeentelijke website geplaatst.

14. Vervoerregio Brugge - openbaar vervoerplan.
Gunstig advies te verlenen aan het voorstel nieuw openbaar vervoerplan 2021 voor de regio

Brugge.

15. Vorderingsstaat 12 + 12bis verbouwen gemeentelijke basisschool.
Goedkeuren van de vorderingsstaten m'. 12, ten bedrage van 25.473,62 euro inclusief btw, en

nr 12 bis, ten bedrage van 22.086,50 euro inclusief btw, ten laste van de gemeente

Zuienkerke.

16. Huur locatie jeugdverenigingen.
Beslissen dat de jeugdverenigingen vrijstelling krijgen inzake de betaling van de huur van de
door hen gebruikte locaties voor de maanden dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van

de vermelde locaties.

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

18. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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