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Zuienl
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 12 april 2021

1. Verslag.

De verslagen van de vergaderingen d.d. 29/03/2021 en 02/04/2021 worden goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

het slopen en herbouwen van een bestaande stal ifv melkveehouderij + aanleggen
erfverharding en mestsilo op de percelen gelegen Afdeling 4 (Houtave), sectie C, m'. 0657 D,

nr.0658A,nr.0657E.

3. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgeving s vergunning voor een het plaatsen van een reclamepaneel op het

perceel gelegen Brugse Steenweg 27.

4. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen.
Goedkeuren van een aanvraag i.k.v. de gemeentelijke toelage voor de aanleg en onderhoud

van kleine landschapselementen.
Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor het

onderhoud van bomen.

5. Ontruiming grafkelders en aanleg van een knekelput - Goedkeuring
lastvoorwaarden en uitte nodigen firma's.

Goedkeuren van het bestek en de raming voor de opdracht "Ontruiming grafkelders en aanleg

van een knekelput". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek.

Raming bedraagt € 20.661,15 excl. btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Vaststellen van de aan te schrijven firma's om deel te nemen.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode
2020/M20-A60701/0990-00/6150015/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/36 t.e.m. G/2021/39 en geeft
opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/187 t.e.m. VK1/2021/205.

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

maand april 2021.

9. Onwaarde belastingen.
Goedkeuring te verlenen aan de door de financiële dienst gemaakte voorstellen tot het

plaatsen van huisvuilbelastingen in onwaarde.

10. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 12.800 restafvalzakken van 60 liter voor de

prijs van 1.151,36 euro exclusief btw.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een uitbreidingsmodule voor de eigen
stelling voor een bedrag van 500,94 euro inclusief btw.

Bestelbon wordt opgemaakt voor één startbord en 25 wegwijsborden type Trespa dienstig
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voor Bartholomeus-wandelroute voor een bedrag van 1.217,50 euro exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het vernieuwen van de balustrade in de Biezenstraat voor

een bedrag van 5.341,00 euro exclusief btw.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en plaatsen van een HR dubbele beglazing in het

kinderdagverblijf De Droomboom voor een bedraag van 290,00 euro exclusief btw.

11. Vorderingsstaat nr. 1 herstellingswerken kerkhofmuur Sint-Michielskerk.

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. l ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage
van 14.467,14 euro inclusief btw.

12. Meerwerk onderhoudswerken diverse wegen 2020 - Goedkeuring.
Goedkeuren van het meerwerk 'aanleg van riettegels aan beide kanten van de langsduiker in

de Blauwe Torenstraat' voor een bedrag van 3.956,00 euro exclusief btw.

13. Besluit tot goedkeuring van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst,
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken.

Goedkeuren van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het

Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen

in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van

de COVID-19-pandemie te versterken.

Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door
de gemeenteraad.

14. Toelatingen.
Toelating verlenen aan Flanders Classics tot het aanbrengen van signallsatie voor het

fietsparcours Kom op tegen Kanker tussen 13 en 16 mei 2021 .

1.0.

De Algemeen Directeur
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