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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 19 april 2021
1. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
verbouwen van een woning op het perceel gelegen Kapellestraat 32.

2. Omgeving - varia.

Beslissen tot gebruik maken van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK).

3. 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.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/40 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de maand april
2021.

6. Overdracht investeringskredieten van 2020 naar 2021.
Akkoord gaan tot overdracht van investeringskredieten van 2020 naar 202 l.

7. Uitbreiding contract technische bijstand wegens vernieuwing servers.
Afsluiten van een uitbreiding van het contract voor technische bijstand afgesloten voor 10.824,32 euro

exclusief btw.

8. Mobiliteit
Akkoord gaan tot naamswijziging van twee haltes van De Lijn.

9. Inrichten van een publieke ruimte - plaatsen van platines in de tuin van de pastorie te
Zuienkerke - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

Goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met

name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt opgestart.
Vaststellen van de firma's die worden uitgenodigd om deel te nemen.

10. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van 20 biertafels en bijhorende transportkar voor een
totaalbedrag van 1.904,42 euro inclusief btw en levering.

11. Toelatingen.
Toelating verlenen aan het Boldershoftot het plaatsen van een terras t.h.v. Kerkstraat 13 mits de

horeca-terrassen mogen openen per 08/05/2021 en onder voorwaarden.

Toelating verlenen aan KLJ Uitkerke tot het verkopen van take-away ontbijtboxen op 09/05/2021 in de
gemeentelijke zaal De Notelaar.

Toelating verlenen aan Farys tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein ter hoogte van
Doelhofstraat29.

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

13.Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

14. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 29/04/2021.
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