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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 8 maart 2021
1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 01/03/2021.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het herbouwen van een eengezinswoning & bijgebouw l en het verbouwen van bijgebouw 2

op het perceel gelegen Vaartstraat 2.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het bouwen van een bijgebouw/pergola op het perceel gelegen Weimanstraat 51.

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen Doelhofstraat 16.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een parkzone en de
herbestemming van de pastorijwoning tot kinderdagverblijf op het perceel gelegen Nieuwe
Steenweg 41.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad ofzwemvijver op

het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 40.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevings vergunning met als onderwerp:

verbouwen van een bestaande eengezinswoning op het perceel gelegen Domein 8.

5. Aanvragen toelage voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor het

onderhoud van bomen.
Goedkeuren van aanvragen Lk.v. de gemeentelijke toelage voor de aanleg en onderhoud van

kleine landschap s elementen.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/27, G/2021/29 en G/2021/30 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2021/1 19 t.e.m. VK1/2021/132.

8. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand maart 2021.

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

10. Aankoop hardware serverinfrastructuurvia raamovereenkomst ICT stad Brugge.
Goedkeuring verlenen voor de aankoop van hardware in het kader van de vernieuwing van de

serverinfrastmctuur, voor een totaalbedrag van 37.856,73 euro inclusief btw.

11. Automatische patching Red Hat Enterprise Linux servers - goedkeuring.
Goedkeuring verlenen voor de automatische patching van de Red Hat Enterprise Linux

servers voor een maandelijks bedrag van 20,00 euro.



12. Aankoop speeltoestellen.
Beslissen tot de aankoop van speeltoestellen voor een totaalbedrag van 14.057,61 euro incl.

levering en btw.

13. Organisatie speelpleinwerking paasvakantie.
Goedkeuring verlenen aan de organisatie van de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie.

Beslissen tot het huren van twee toiletten voor de prijs van 215 euro excl. btw.

Beslissen tot het huren van twee springkastelen voor de prijs van 100 euro per springkasteel.

14. Uitpas-systeem voor de regio Brugge.
Bevestigen aan de WVI dat er interesse is om samen met stad Brugge in een regionaal Uitpas-

systeem te stappen.
Akkoord gaan om een deel van de loonkost van één regionale Uitp as-coördinator op zich te

nemen, bv. via een verdeelsleutel volgens het aantal inwoners.

15. [Weerwerk herstellingswerken kerkhofmuurZuienkerke-goedkeuring.
Goedkeuren van volgend meerwerk voor de herstellingswerken aan de kerkhofmuur te
Zuienkerke: metsen van steunberen ter ondersteuning van de afbellende kerkhofmuur voor de

meerprijs van 3.357,40 excl. btw.

16. Farys: reductiedoelstellingen, afgebakend in de derde generatie van de
Stroomgebiedbeheerplannen - goedkeuring.

Akte nemen van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Zuienkerke

zoals voorgelegd in het kader van het openbaar onderzoek voor de ontwel?"
stroomgebiedbeheerplannen voor de Uzer en de Brugse Polder 2022-2027.

Medewerking bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt

gehouden met een voorwaarde ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.

17. Leasing digitaal bord met computer Gemeentelijke Basisschool.
Akkoord gaan tot het afsluiten van een leasingcontract van vijf jaar voor een digitaal bord

type i3KIT Touch E-X86 + i3 computer 510 OPS voor eenjaarUjks bedrag van 1.002,00 euro
exclusief btw.

18. Aanpassing tewerkstelling administratief medewerker.
Wegens langdurig ziekteverlof van een medewerker worden de uren van een andere
administratief medewerker uitgebreid met 11,4 uren tot 30,4/38 vanaf 22/03/2021 t.e.m.

21/04/2021.
19. Toelatingen.
Toelating verlenen tot het organiseren van Vlotkamp op het Domein Polderwmd vanaf 15/05

tot 12/09/2021.
20. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

21. Varia.

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


