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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zulenkerke d.d. 1 februari 2021

1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 25/01/2021.

2. Aanvragen omgevingsvergunning - sluiten openbare onderzoeken.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen Molenwal 16.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen Vagevuurstraat 11.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

het aanleggen van een scheidingsgracht en aanplanting op het perceel gelegen Heerweg 6.

3. Omgevingsvergunning - melding IIOA.
Aktename van de melding voor de exploitatie van een bronbemalmg voor plaatsen IBA

gelegen Doelhofstraat 70.

4. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevings vergunning voor het verbouwen eengezinswoning & herbouwen

bijgebouw op het perceel gelegen Vagevuurstraat 12.

5. Onderhoud kerkwegel tussen Nieuwe Steenweg en Draaiboomstraat - aanstellen
studiebureau voor opmaak omgevingsvergunningsaanvraag.

Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een omgevingsvergumüngsaanvraag
voor het onderhoud van de kerkwegel tussen de Nieuwe Steenweg en de Draaiboomstraat,

voor een totaalbedrag van 2.875,00 euro exclusief btw.

6. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen -weigering.
Weigering tot uitbetalen van een toelage voor het aanplanten van een haag van 80 meter,

omwille dat het bedrag van 250 euro voor het dienstjaar reeds is overschreden.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/13, G/2021/14 en G/2021/15 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2021/31 t.e.m. VK1/2021/32.

9. Kohier belastingen.
Vaststellen van het eerste aanvullend kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen

gelegen in een goedgekeurde verkaveling - aanslagjaar 2020 ten bedrage van 338,52 euro.

10. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de

maand februari 2021.

11. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het rechtzetten van het oudstrijdersmonument op het
kerkhof te Meetkerke (onderdelven en opnieuw betonneren met het nodige ijzer, zandstralen

alle letters herinkleuren en volledig nazicht van de steen) voor een bedrag van 2.200,00 euro

exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor 2 nieuwe friteuses type Caterchef 8 (n° 688.008), dienstig
voor de maaltijdbedeling in de gemeenteschool voor een bedrag van 287.98 euro inclusief
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btw.

12. Terugbetaling inschrijvingsgeld geannuleerde lessen yoga en turnen.
Beslissen om het inschrijvingsgeld voor de wegens coronamaatregelen geannuleerde lessen

yoga en turnen voor het jaar 2020 aan de betrokken deelnemers terug te betalen.

13. Wijzigingen organisatie speelpleinwerking De Ploeters krokusvakantie.

Akkoord gaan met wijzigingen aan de organisatie van de speelpleinwerking tijdens de
krokus vakantie.

14. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen dienstjaar 2020 -
vorderingsstaat 2.

De vorderingsstaat nr. 2 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 68.667,07

euro inclusief btw, goed te keuren.

15. Aanstelling landmeter dossier aanleg voet- en fietspad Kapellestraat.

Aanstellen van een landmeter voor de schatting van gronden met betrekking tot verwerving in

de Kapellestraat voor de aanleg van een voet- en fietspad.

16. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Sportraad Zuienkerke tot het organiseren van een derde
coronawandeling vanaf 12/02/2021 t.e.m. 28/02/2021.

Toelating verlenen aan stad Brugge om een infobordje voor de Stedelijke Academie Brugge
DKO te mogen ophangen.

17. Personeel.

Toelating verlenen aan een medewerker Technische Dienst, tot het volgen van de opleiding

'Praktische plaagbestrijding van ratten, ongedierte en overlast door dieren' op 25/02/2021
voor een kostprijs van 195,00 euro.

18. Gezonde gemeente.
Goedkeuren en ondertekenen van een addendum van Logo Brugge-Oostende aan het charter

gezonde gemeente 2020-2024, meer bepaald het engagement om een gezonde gemeente te

creëren waarbij elk kind gezond kan opgroeien.

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

20. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur

2/2


