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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 15 juni 2020

1. Verslag.
Het verslag van de vergadering d.d. 08/06/2020 wordt goedgekeurd.

2. Aanvragen omgevingsvergunningen - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het openbaar onderzoek voor een omgevings vergun n ing.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgev i ngs vergunning voor de aanleg van een zwembad ofzwemvijver op het perceel
gelegen Dorpweg 39.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande zonevreemde woning op het
perceel gelegen Biezenstraat l.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.

Openen van het openbaar onderzoek voor een omgevmgsvergunning.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/45, G/2020/46, G/2020/47 en G/2020/48 van het
dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2020/753 t.e.m. VK1/2020/764.

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

8. Organisatie speelpleinwerking De Ploeters zomer 2020 - aanpassing.
Akkoord gaan met de voorgestelde manier van werken en de noodzakelijke aankopen.

9. Intrekking beslissing bestelbon speeltoestellen d.d. 08/06/2020.
Wegens administratieve misslag wordt de beslissing d.d. 08/06/2020 inzake het opmaken van een bestelbon

voor speeltoestellen ingetrokken.

10. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor:

• de aankoop van een schommelrek en een veerdiercorpus voor een totaalbedrag van 2.350,00 excl. btw.
• de aankoop, levering en plaatsing van een alarm- en camerabewakingssysteem voor de Sint-

Bartholomeuskerk te Nieuwmunster voor een eenmalig totaalbedrag van 4.437,59 euro, een abonnement
op alarmmeldingen aan 128,76 euro per Jaar en een onderhoudscontract ten bedrage van 84,00 euro per
jaar exclusief btw.

11. Erkenning OutdoorTeam als organisator sportkampen en als sportvereniging.
Erkenning te verlenen aan het OutdoorTeam vzw als organisator van activiteiten en sportkampen voor

jongeren op het Domein Polderwind gelegen te Zuienkerke, Poldenvind 4.

Erkenning te verlenen aan het Outdoorteam vzw als sportvereniging.

12. Voorlopige oplevering werken 'Verbouwen gemeentelijke basisschool'.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken 'Verbouwen
gemeentelijke basisschool' en opdracht te geven tot het vrijstellen van de helft van de waarborgsom.

13. Afspraken rond onderhoud riolen en grachten langs gewestwegen.
Het College onderschrijft de basisprincipes rond riolering en regenwaterle i dingen.

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

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

16. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 25/06/2020.
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De Algemeen Directeur ., De Voorzitter
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