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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d, 22 juni 2020

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 15/06/2020 wordt goedgekeurd.

2. Weigering omgevingsvergunning.
Weigeren van een omgevingsvergunning voor het uitbreiding van bestaande loods op het
perceel gelegen Nieuwe Steenweg 140.

3. WVI - intergemeentelijke toezichthouder.
Principieel akkoord gaan om een beroep te doen op een intergemeentelijke toezichthouder
via een kostendeiende vereniging WVI.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/50 en G/2020/51 van het dienstjaar
2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2020/765 t.e.m. VK1/2020/773 en
VK1/2020/775t.e.m. VK1/2020/810.

6. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuren van de terugbetaling van een bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na
controle van het wegdek door de Technische dienst van de gemeente.

7. Belastingkohier dienstjaar 2019.
Vaststellen van het belastingkohier leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
- dienstjaar 2019 ten bedrage van 4.950,00 euro.

8. Aanstellen raadsman.
Aanstellen van een raadsman in het kader van het verzoekschrift bij de Raad van state tot
schorsing en het beroep tot vernietiging de gemeenteraadsbeslissing d.d. 1 9/12/2019
houdende het definitief vaststellen van het GRUP Nieuwmunster.

9. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor aanduidingsborden, dienstig voor de gemeentelijke
basisschool, voor een totaalbedrag van 907,47 exclusief btw.
Bestelbon wordt gemaakt voor het leveren en plaatsen van twee balustrades, dienstig voor
de trap aan de parking aan het gemeentehuis voor een totaalbedrag van 4.096,80 euro
exclusief btw.

10. Vorderingsstaten 9,10 en 11 schilderwerken Sint-Michielkerk.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 9 (nihilstaat), vorderingsstaat nr. 10 (nihilstaat) en
vorderingsstaat nr. 11 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 36.218,51
euro inclusief btw.

11. Herstellingswerken Vaartstraat en Schoeringstraat.
Beslissen om de herstellingswerken te gunnen voor een geraamd totaalbedrag van
28.607,19 euro inclusief btw.

12. Verharden bestaande uitwijkstrook Schoeringstraat.
Beslissen om het verharden van de bestaande uitwijkstrook te gunnen voor een geraamd
totaalbedrag van 3.983,32 euro inclusief btw.

13. Raamovereenkomst Farys voor opmaak van riool- en wegenisontwerpen.
Goedkeuring verlenen aan het gunningsverslag inzake de aanstelling van een studiebureau
voor de opmaak van riool- en wegenisontwerpen regio Brugge d.m.v. een
raamovereenkomst.



14. Aanstellen jobstudenten speelpleinwerking De Ploeters.
Aanstellen van jobstudenten voor de speeipleinwerking De Ploeters.

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

16. Varia.

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


