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Zuien kerke
Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 29 juni 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: bouwen

van een tuinhuis en aanleggen van een zwembad op het perceel gelegen Vagevuurstraat 15.

2. Nieuwe Polder van Blankenberge - voorstel jaarstaat 2021.
Beslissen voor het werkjaar 2021, naast het krediet van 23.600,- voorzien in het meerjarenplan, een

bijkomende krediet van 12.500,- euro te voorzien voor hetreiten en 12.500,- euro van het ruimen van

grachten.

3. IVfandaten.
Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2020/52 van het dienstjaar 2020 en geeft opdracht
deze facturen te betalen.

4. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2020/816 t.e.m. VK1/2020/819.

5. Aanvraag projectsubsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de
paasvakantie 2020 gekoppeld aan de coronacrisis.

Goedkeuring wordt verleend aan de berekening van de projectsubsidie kinderopvang voor de
opvangdagen tijdens de paasvakantie.

6. Aanvraag projectsubsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de
paasvakantie 2020 gekoppeld aan de coronacrisis.

Goedkeuring verlenen aan de berekening van de projectsubsidie kinderopvang voor de opvangdagen
tijdens de paasvakantie.

7. Werken -Verkeer-Mobiliteit.
Niet akkoord gaan om een stuk van het openbaar domein naast de gemeentelijke voetwegel af te staan

voor het verbeteren van de toegang tot een garage.

8. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de opmaak van een brandinterventiedossier en evacuatieplan voor de

gemeentelijke basisschool voor een geraamd bedrag van 2.250;- euro (BTW excl.) + km-vergoeding in
regie.

Bestelbon wordt opgemaakt voor het herstellen van het glaspaneel en uurroosterkader van de bushalte

Zuienkerke Vierwegen voor een bedrag van € 328,40 (excl. BTW).

9. Vorderingsstaten 13 + 13 bis verbouwen gemeentelijke basisschool.
Goedkeuren van de vorderingsstaten nr. 13, ten bedrage van 7.830,56 euro inclusief btw en nr 13 bis,

ten bedrage van 20.544,14 euro inclusief btw ten laste van de gemeente Zuienkerke.

10. Aanvragen.
Toelating verlenen aan de vraag tot het organiseren van een weidefeest op 19/07 en 22/07/2020 op
voorwaarde dat rekening gehouden wordt met de geldende huidige coronamaatregelen.

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

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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