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Besluitenlijstvan het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 20 september 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 13/09/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
renovatie van een bestaande halfopen bebouwing - duplicaat van 2021 119586 op het
perceel gelegen Oostendse Steenweg 95.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
ophoging Zuienkerke Loweg op een perceel gelegen langs de Loweg.

3. Aanstellen raadsman.
Aanstellen van een raadsman in het kader van het aanvatten van een procedure voor de
Vlaamse minister inzake de door de Deputatie goedgekeurde omgevingsvergunning voor de
bouw en exploitatie van drie windturbines te Brugge-Zuienkerke.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/83 en G/2021/84 en geeft opdracht
deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt:VK1/2021/353 t.e.m. VK1/2021/404;
VK1/2021/412t.e.m. VK1/2021/438.

6. Kilometervergoedingen.
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in
de maand september.

7. Terugbetaling borgsom.
Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na
controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente.

8. Ondertekenplatform BOSA.
Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst 'Federal Trust Services' met FOD Beleid en
Ondersteuning.

9. Bestelbonnen.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor een Iseki grasmachine type SW8210BAE4 HD SP
PRO, dienstig voor de technische dienst, voor een bedrag van 1.319,50 euro inclusief
btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor motor aangedreven grondboor, type Maruyama
MaG501 RS met boor 060, 0120, 0200 en verlengstuk, dienstig voor de technische
dienst, voor een bedrag van 1.376,00 euro inclusief btw,

• Bestelbon wordt opgemaakt voor bosmaaier type Stihl FS 94 RC-E met maaikop C26-2,
dienstig voor de technische dienst, voor een bedrag van 650,00 euro inclusief btw.

• Beslissen in te tekenen op een strooizoutgarantie met vrije afname met een gereserveerd
volume van 30 ton aan 59,85 euro per ton met een reservatiekost van 558,00 euro.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een kar met 50 plooistoelen, dienstig
voor de sportzaal in de Gemeentelijke Basisschool, voor een bedrag van 1.093,24 euro
inclusief btw en exclusief transportkosten.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor het vervangen van het glas in twee veluxramen van het
gemeentehuis, voor een bedrag van 552,97 euro inclusief btw.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een afsluiting met twee liggers, voor
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een bedrag van 532,16 euro inclusief btw en levering.

10. Afrekening ereloon studiebureau n.a.v. herstellingswerken kerkhofmuur Sint-
Michielkerk.

Goedkeuren van de nota van ereloon - 2e voorschot (saldo) ten laste van de gemeente
Zuienkerke, ten bedrage van 5.059,30 euro inclusief btw.

11. Afrekening ereloon veiligheidscoördinatie n.a.v. herstel li ngswerken kerkhofmuur
Sint-Michielkerk.

Goedkeuren van de ereloonnota 2e voorschot (saldo) voor de veiligheidscoördinatie ten laste
van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 1.149,50 euro inclusief btw.

12. Vorderingsstaat nr. 5 herstellingswerken kerkhofmuur Sint-Michielkerk.
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 5, tevens eindstaat, ten laste van de gemeente
Zuienkerke, ten bedrage van 10.634,69 euro inclusief btw.

13. Onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het jaar 2021 -toewijzing
der werken.

Toewijzen van de uitvoering van de onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor
het jaar 2021 aan de laagste regelmatige inschrijver, voor een totaalbedrag van 342.605,39
euro (21% btw inbegrepen).

14. Tijdelijke betrekking administratief medewerker (C1-C3) voor 38/38 voor de dienst
Omgeving en de Technische dienst: aanstelling.

Aanstellen van een administratief medewerker (C1-C3) voor 38/38 in contractueel verband
voor de dienst Omgeving en de Technische dienst.

15. Toelatingen.
• Toelating verlenen aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter hoogte

van de Prins Leopoldstraat 2.
• Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke

bus voor een rondrit te Zuienkerke op 28/09/2021.

16. Verhuur sportcentrum zomervakantie.
Beslissen om vanaf heden het Sportcentrum van Meetkerke niet te verhuren tijdens de
laatste week van juni en de maanden juli en augustus.

17. Wleldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

18. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

19. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 30/09/2021.

1.0.

De Algemeen Directeur
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