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

1. Afbakening werkingsgebieden voor de vorming van de toekomstige
woonmaatschappij.

Voorstellen om de gemeente Zuienkerke tot een werkingsgebied met volgende gemeente te

laten behoren: Blankenberge en De Haan.

Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Nota van de interlokale vereniging WerkkrachtlO aan de lokale besturen:
digitalisering en e-inclusiejuli 2021.

Formuleren van de gevraagde antwoorden ten aanzien van Werkkracht 10.

3. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/63 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

4. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/278 t.e.m. VK1/2021/297.

5. Aanvraag permanente bewegwijzering naar B&B Kapellestraat 40.
Goedkeuren van de aanvraag voor het plaatsen van twee bewegwijzeringsborden.

6. Voorlopige oplevering werken 'herstellingswerken aan de kerkhofmuur te
Zuienkerke'.

Goedkeuring verlenen aan het vermelde pro ce s-verbaal en opdracht te geven tot het vrijstellen
van de helft van de waarborgsom na voldaan te hebben aan de opmerkingen in het proces-

verbaal.

7. Aanstellen ontwerper voor aanleg voetpad langs de Driftweg en heraanleg
parkeerstrook t.h.v. Driftweg 10.

Aanstellen van nv Studiebureau Haegebaert voor de opmaak van het bestek en de opvolging

der werken voor de verdere aanleg van het voetpad langs de Driftweg en de heraanleg van de

parkeerstrook t.h.v. Driftweg 10.

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

9. Aanstelling zorgcoördinator in vastwervingsambtvoor 3/36 vanaf 01/07/2021.
Aanstellen van een zorgcoördinator in vast wervingsambt voor 3/36 vanaf 01/07/2021.

10. Aanstelling ICT-coördinator in vast wervingsambt voor 3/36 vanaf 01/07/2021.
Aanstellen vaneen ICT-coördinator in vast wer ving sambt voor 3/36 vanaf 01/07/2021.

11. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor aankoop van schoolboeken niet-confessionele zedenleer
voor de Gemeentelijke Basisschool voor een totaalbedrag van 148,15 inclusief btw.

12. Aanstellen technisch assistent (D1-D3) buschauffeur schoolvervoer en
stockbeheer in contractueel verband voor 30,4/38.
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Aanstellen van een technisch assistent (DI-D3) buschauffeur schoolvervoer en stockbeheer in

contractueel verband voor 30,4/38.

14. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan Theater Klelem tot het huren van de sportzaal en de cafetaria voor

opvoeringen vanaf 18/02/2022 t.e.m. 06/03/2022 en gebruik van een lokaal beneden in De
Notelaar voor de repetities voor het seizoen 2021-2022 op maandag- en woensdagavonden
vanaf 01/09/2021 tot en met 16/02/2022.

• Toelating verlenen aan Nieuwmunster "Dorp met uitzicht" voor het organiseren van de

Bartholomeusfeesten vanaf 19/08/2021 t.e.m. 21/08/2021, de logistieke ondersteuning van

de Technische Dienst en het gebruik van gemeentelijke materialen.

15. Tijdelijke politieverordening n.a.v. Bartholomeusfeesten te Nieuwmunster op 20, 21
en 22/08/2021.

Naar aanleiding van de activiteiten van de Bartholomeusfeesten geldt een verkeers- en

parkeer verbod:

• op het kerkplein te Nieuwmunster vanaf 19/08/2021 om 8.00u tot 22/08/2021 om IS.OOu.
• in de Doelhofstraat vanaf de Lourdesgrot tot aan het kruispunt Doelhofstraat/

WeimanstraatteNieuwmunstervanaf21/08/2021 om 9.00u tot 22/08/2021 om IS.OOu.

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

17. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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