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Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 17 augustus 2020

1. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning op het
perceel gelegen Vagevuurstraat 25.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op het perceel gelegen

Afdeling 3 Sectie A nrs. 0181 B, 187 A.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en aanleggen van

een zwembad op het perceel gelegen Vagevuurstraat 15.

2. Aanvraag omgevingsvergunning -advies.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies aan deputatie inzake beroep tegen
omgevingsvergunning met als onderwerp: Uitbreiden van een bestaande woning op het

perceel gelegen Hoeksam 8.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het nivelleren van een terrein op het perceel gelegen nabij oosternieuwweg Noord, Kadastraal

bekend: 4e Afdeling Sectie B nrs. 0204, 0144A, 0205.

4. Aanstelling voor opmaak rooilijnplan Driftweg.
Aanstellen van een landmeter-expert beëdigd door de rechtbank van eerste aanleg voor de

opmaak van een rooilijnplan in het kader van de verdere afhandeling van het

onteigeningsdossier voor de aanleg van een voetpad langs de Driftweg.

5. Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde woningen/gebouwen 2020.

Na bezwaarschriften te hebben ontvangen beslist het College over het opnemen of niet
opnemen van woningen/gebouwen in de inventaris leegstaande en/of verwaarloosde

woningen/gebouwen 2020.

6. Aanvraag toelage plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten

bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/60, G/2020/61, G/2020/62 en
G/2020/63 van het dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Omschakeling mailboxen naar Microsoft Exchange Plan 1 + Veeam.
Het College beslist over te stappen van Proximuscloudexchange voor de mailboxen naar het

Microsoft Exchange Plan l met gebruik van Veeam (licentie voor 5 jaar) voor de back-ups

voor een totaalbedrag per maand van 162,24 euro excl. btw, een eenmalige kost voor de
opstart en de aanmaak van de accounts bij Microsoft van l .249,69 euro excl. btw en een werk

in regie, met name de omzetting van de mails (pst-bestanden), aan 91,12 euro excl. btw per
uur + 136,68 euro excl. btw verplaatsingskost.

9. Vorderingsstaat 14 + 14bis verbouwen gemeentelijke basisschool.

Goedkeuren van de vorderingsstaten nr. 14, ten bedrage van 2.108,23 euro inclusief btw, en
nr. 14bis, ten bedrage van 8.788,25 euro inclusief btw ten laste van de gemeente Zuienkerke.
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10. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand augustus.

11. Thuiszorgpremie.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage ter

ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende thuis verzorgen ten

bedrage van 38,00 euro per maand.

12. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 24.000 PMD-zakken voor de prijs van

l.562,64 euro.
Bestelbon wordt opgemaakt voor een bosmaaier, dienstig voor de Technische Dienst, voor
een geraamd bedrag van 500,00 euro inclusief btw.

13. Aanvragen.

Toelating verlenen aan Fluvius voor het onderboren van de rijweg ter hoogte van de

Blankenbergse Steenweg 4 (Blauwetorenstraat) voor het plaatsen van een gasaansliiïting.

Toelating verlenen om Zeesport na school te laten doorgaan in de maand september 2020.

Toelating verlenen aan de Vagevuurjoggers tot het huren van het Sportcentrum van
Meetkerke op 11 oktober 2020 voor het organiseren van een wijkfeest. Men dient zich te

houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Toelating verlenen aan Theater Kleiem tot het huren van de Notelaar op 17 oktober 2020

voor het organiseren van hun jaarlijks souper. Men dient zich te houden aan de op dat

moment geldende coronamaatregelen.

14. Personeel.

Het College beslist om, ingevolge de coronatijd, geen sportdag te organiseren voor het
personeel in de maand september 2020.

15. Maaltijdcheques via Creat - goedkeuring.
Goedkeuring verlenen om het huidig contract met Sodexo Pass Belgium nv te beëindigen en

over te stappen naar de raamovereenkomst van Creat voor elektronische maaltijdcheques.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

18. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 31/08/2020.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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