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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 25 mei 2021

1. Verslagen.

De verslagen van de vergaderingen d.d. 10/05/2021 en 17/05/2021 worden goedgekeurd.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgeving s vergunning voor het verbouwen va neen bijgebouw op het
perceel gelegen Smisjestraat 7.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
bouwen van 3 windturbines Brugge/Zuienkerke - Duplicaat van 2020041979 op een perceel

gelegen langs de Blauwetorenstraat.

4. Aanvragen toelage onderhoud kleine landschapselementen - goedkeuring
uitbetaling.

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

onderhoud van bomen.

5. Overeenkomst metAWV inzamelpunt landbouwfolie.
Goedkeuren van de overeenkomst tussen AWV en de gemeente Zuienkerke inzake het

kosteloos gebruik van een terrein in eigendom van het AWV voor het tijdelijk plaatsen van
containers voor de inzameling van landbouwfolies.

6. Regionaal landschap Houtland en Polders - Aanvraag tot toetreding.
Beslissen zich principieel akkoord te verklaren met een toetreding tot het regionaal landschap
Houtland en Polders en de toetreding tot het regionaal landschap Houtland en Polders aan te

vragen. Dit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/46, G/2021/48, G/2021/49 en
G/2021/50 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2021/224 t.e.m. VK1/2021/259.

9. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de
maand mei 2021.

10. Offerte verzekering graafkraan - goedkeuring.
Goedkeuren van de offerte voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en

rechtsbijstand voor de graafkraan Atlas 160w, voor een jaarlijkse premie van 115,81 euro

incl. btw.

11. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor aanpassingen aan de datakast voor de back-up server,

voor een bedrag van 618,07 euro inclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor het drukken van 3.100 kaarten 'waardebon 10 euro

recto/verso quadri in het kader van coronamaatregelen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor aankoop van schoolboeken ten bedrage van 6.245,20
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euro en schoolmateriaal ten bedrage van 3.049,90 euro voor de Gemeentelijke

Basisschool.

12. Werken Kapellestraat-ereloonovereenkomstafkoppelingsdeskundige.
Goedkeuren van de ereloonovereenkomst als afkoppel ingsdeskundige in het kader van de

werken in de Kapellestraat voor een forfaitaire som van 7.886,99 euro exclusief btw.

13. Rioleringswerken Kapellestraat-ereloonovereenkomstsloopopvolgingsplan en
archeologienota.

Goedkeuren van de ereloonovereenkomst voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en
een archeologienota in het kader van de rio lering swerken in de Kapellestraat voor een

forfaitaire som van 4.478,82 euro exclusief btw.

14. Ontruiming grafkelders en aanleg van een knekelput - Goedkeuring gunning.
Gunnen van de opdracht "Ontruiming grafkelders en aanleg van een knekelput" aan de

economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), tegen het nagerekende

offertebedrag van € 12.705,00 excl. btw.

15. Aanstellen leerkracht.
Aanstellen tijdelijke leerkracht ter vervanging van afwezige leerkracht.

16. Aanstellen technisch assistent (D1-D3) in contractueel verband voor 38/38.
Aanstellen van een voltijdse (38/38) technisch assistent (D1-D3) in contractueel verband.

17. Aanpassing tewerkstelling.
Beslissen om de uren van administratief medewerker voor onbepaalde duur uit te breiden met

11,4 uren tot 30,4/38 vanaf 01/06/2021.

18. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan het stadsbestuur Blankenberge tot passage over het grondgebied

Zuienkerke in het kader van de fietstocht Tietseluren' op 26 en 27/06/2021.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke

bus voor een uitstap op 25/05/2021.
• Toelating verlenen aan het Rode Kruis Vlaanderen tot gratis gebruik van de sportzaal voor

de bloedinzamelingen in 2022.
• Na loting wordt de huur van de gemeentelijke zaal het Sportcentrum te Meetkerke voor

14/05/2022 toegewezen aan één van de aanvragers.
• Toestemming verlenen om de lijst van alle ondernemers uit de economische kaart aan

TWS Projects te bezorgen.

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 / ^ / De Voorzitter
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