
Zuienkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 12 oktober 2020

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 05/10/2020.

2. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een gastenkamer op het
perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 40.
Verlenen van een omgevings ver gunning voor het oprichten van een bijgebouw op het perceel

gelegen Nieuwe Steenweg 104.

3. Omgeving - Varia.
Beslissen geen verzoekschrift tot tussenkomst in te dienen bij de Raad voor

Vergunningsbetwistingen in het kader van een door de deputatie verleende vergunning.

4. Toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen.

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage voor
de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.

5. 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.

6. Milieu - Natuur - Landbouw.
Beslissen om 200 stickers te bestellen in het kader van de huisdierstickeractie.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst(en) G/2020/76 en G/2020/77 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

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

maand oktober.

9. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuren van de terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na controle

van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente.

10. Financiën.
Akkoord gaan om een simulatie te laten opmaken voor energielevering via VEB als

aankoopcentrale.

11. Sportsnack najaar 2020.
Toelating verlenen tot het organiseren van naschoolse sport (Sportsnack) voor een kostprijs

van 205,00 euro exclusief verplaatsingskosten.

12. Jeugddienst.
Beslissen tot de aankoop van drie waardebonnen, elk ten waarde van 25,00 euro, om te geven

aan de Zuienkerkse jeugdbewegingen, naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op
23/10/2020.

13. Aanstellen jobstudent.
Aanstellen van eenjobstudent voor de speelpleinwerking De Ploeters in de herfstvakantie.



U.WIobiliteit.
Actiemateriaal bestellen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde inzake een

fietsveiligheidscampagne voor gemeenten en steden.

15. De Lijn - doorstroming, haltes en toegankelijkheid.
Principieel akkoord gaan met het voorstel van De Lijn betreffende de doorstroming, haltes en
toegankelijkheid van de gemeente Zuienkerke, mits een aantal aanpassingen gebeuren.

16. Vorderingsstaat 15en 15 bis - Verbouwen gemeentelijke basisschool.

Goedkeuren van de vorderings staat nr. 15 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage
van 1.257,75 euro inclusief btw en de vorderings staat m'. 15 bis ten laste van de gemeente

Zuienkerke, ten bedrage van 38.641,98 euro inclusief btw.

17. Vorderingsstaat 12 - Injecteren grondmuren en schilderwerken Sint-Michielskerk.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 12 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage

van 11.926,37 euro inclusief btw.

18. Afrekening herstellingswerken aan Vaartstraaten Schoeringstraat.
Goedkeuren van het voorstel tot afrekening van de werken.

19. Toelatingen.
Toelating verlenen aan Fluvius tot het vervangen van de bestaande armaturen naar LED langs

de Groenestraat en de Copsweg

20. Huurcontract kerstverlichting.
Kiezen van paalmotieven en eyecatcher in het kader van het huurcontract kerstverlichting.

21. Bestelbon transportwagen voor gymnastiekmatten.

Bestelbon wordt opgemaakt voor een transportwagen voor gymnastiekmatten, dienstig voor
de Gemeentelijke Basisschool voor een bedrag van 821,00 euro inclusief btw en

transportkost.

22. Aanvraag tot volgen van opleiding heftruck besturen.
Toelating verlenen aan werknemer van de Technische Dienst tot het volgen van een cursus
'heftruck besturen' voor een bedrag van 225,00 euro.

23. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen, i

24. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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