
Zmenkerke
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 29 maart 2021

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 15/03/2021.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevings vergunning voor een functiewijziging schoonheidsinstituut op
het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 42.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
verbouwen van een eengezinswoning op het perceel gelegen Doelhofstraat 55.

4. Omgeving - Varia.
Toelating verlenen tot de heraanleg van een oprit te Zuienkerke, Oostendse Steenweg 88, na

het ontvangen van de vergunning, verleend door het Agentschap Wegen & Verkeer.
Toelating verlenen tot het plaatsen van een duiker gelegen te Zuienkerke, Blankenbergse

Steenweg 68, na het ontvangen van de vergunning, verleend door het Agentschap Wegen &

Verkeer.

5. Aanvraag gemeentelijke subsidie voor het verwijderen van asbesthoudende
materialen.

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie voor

het verwijderen van asbesthoudende materialen.

6. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een vijftigjarige vergunning met eigen kelder op het kerkhof te Houtave.

7, Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/34 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2021/161 t.e.m. VK1/2021/186.

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

maand maart 2021.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een standaard SSL certificaat voor l jaar,

dienstig voor het programma Cobra, voor een bedrag van 346,99 euro inclusief btw.

Bestelbonnen wordt opgemaakt voor (speel)materiaal, dienstig voor de speelpleinwerking De
Ploeters, voor een bedrag van 321,89 euro inclusief btw en voor een bedrag van 89,95 euro.

Bestelbon wordt opgemaakt voor renovatie/regularisaUe van de lift in de gemeenteschool

(kant bibliotheek) volgens de ontvangen risicoanalyse, voor een bedrag van 1.998,00 euro

exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor werkboeken, handboeken en didactisch materiaal voor een
nieuwe taalmethode 'Taalkanjers', dienstig voor de Gemeentelijke Basisschool, voor een

totaalbedrag van 9.846,78 euro exclusief btw.
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11. Aankoop kraan voor Technische Dienst.

Het College gaat principieel akkoord om een tweedehands kraan, dienstig voor de Technische
Dienst, aan te kopen. De raming bedraagt 75.000,00 euro exclusief btw en graafbakken.

Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

12. Vorderingsstaat 4 diverse wegenwerken 2020.
Goedkeuren van de vorderingsstaat m'. 4 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage

van 116.728,96 euro inclusief btw.

13. Aanstelling Afdeling Vastgoedtransacties voor aanleg tractorweg in
Schoeringedreef.

Aanstellen van Afdeling Vastgoedtransacties voor de schatting van gronden, de
onderhandelingen te voeren en de akten op te maken en te verlijden met betrekking tot

verwerving van gronden in de Schoeringedreef.

14. Nutsmaatschappijen.
Akkoord gaan met de offerte van Fluvius voor het vervangen van de openbare
verlichtingspalen in de dorpskern van Zmenkerke, de geraamde kostprijs bedraagt 36.077,86

euro inclusief btw en zal afgerekend worden via hetjaaractieplan "Licht als dienst .

15. Aanstellen jobstudenten noodopvang paasvakantie.
Aanstellen van jobstudenten voor de noodopvang in de paasvakantie.

16. Toelatingen,
Toelating verlenen tot het wijzigen van de data van het in het College d.d. 08/03/2021 reeds
goedgekeurde Vlotkamp op het Domein Polderwind naar de periode 01/06/2021 tot en met
28/09/2021.

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

18. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur / De Voorzitter
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