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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 14 juni 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 07/06/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
functiewijziging naar duiventil op het perceel gelegen Weimanstraat 53.

3. Omgevingsvergunningen.
Verlenen van een omgeving s vergunning voor het herbouwen van een eengezinswoning &
bijgebouw l en het verbouwen van bijgebouw 2 op het perceel gelegen Vaartstraat 2.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor een functiewijziging naar duiventil op het

perceel gelegen Weimanstraat 53.

4. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
bouwen van een garage ofcarport op het perceel gelegen Kleiputstraat 10.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/53, G/2021/54, G/2021/55 en
G/2021/56 geeft opdracht deze facturen te betalen.

6. Verkoop oude graafkraan.
Het College beslist de verkoop van de oude graafkraan kenbaar te maken via de gemeentelijke

website, de gemeentelijke Facebook-pagina en via landbouwleven.be.

7. Inrichten van een publieke ruimte - plaatsen van platines in de tuin van de pastorie
te Zuienkerke - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma's.

Goedkeuren van het bestek en de raming voor de opdracht "Inrichten van een publieke ruimte

- plaatsen van platines in de tuin van de pastorie te Zuienkerke". De lastvoorwaarden worden

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 13.000,00 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Vaststellen van

de ondernemers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure

zonder voorafgaande bekendmaking.

8. Voorlopige oplevering onderhoudswerken aan diverse wegen dienstjaar 2020.
Goedkeuring verlenen aan het proces-verbaal en opdracht te geven tot het vrijgeven van de

helft van de waarborgsom. De aanvullende waarborgsom mag volledig vrijgegeven worden.

9. Definitieve oplevering onderhoudswerken aan het wegennet - Vagevuurstraat.
Goedkeuring verlenen aan het vermelde proces-verbaal en opdracht te geven tot het vrijgeven

van de waarborgsom.

10. Aanstellen jobstudenten speelpleinwerking De Ploetersjuli 2021.
Aanstellen vanjobstudenten in het kader van de speelpleinwerking De Ploeters in juli 2021.

11. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan stad Blankenberge tot het plaatsen van deuren op het fietspad van

de Nieuwe Steenweg tussen de Kerkewegel en de S choering straat waar de fietsers dan
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kunnen doorfietsen in het kader van de fietstocht 'Tureluren'.
• Toelating verlenen aan Chiro Zuienkerke voor het organiseren van hun

voorbereidingsweekend van 02 t.e.m. 04/07/2021 in de chalet achter het Lindenhof.
Men dient zich te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke
bus voor een uitstap op 17/06/2021.

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

13. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

14. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 24/06/2021.

1.0.

De Algemeen Directeur
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