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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 4 oktober 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 27/09/2021 wordt goedgekeurd.

2. Hernummering huisnummers.
Beslissen dat het appartement met ingang langs de Oude Lisseweegse Steenweg als nieuw
adres 'Oude Lisseweegse Steenweg 3' krijgt.

3. Overlegstructuur Werkkrachtl O - VDAB.
Akkoord gaan met de voorgestelde overlegstructuur rond de arbeidsmarkt in regio Brugge
om de samenwerking tussen de lokale besturen en VDAB te versterken.

4. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een vergunning met eigen kelder op het kerkhof te Zuienkerke.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/88 en geeft opdracht deze facturen
te betalen.

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

7. Bestelbonnen.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor een aluminium bord 1000x600mm gegraveerd en zwart
ingekleurd, voor de officiële opening van de gemeentelijke basisschool, voor een bedrag
van 620,00 euro inclusief btw.

H Bestelbon wordt opgemaakt voor het aanleggen, groenbeplanting en bekleding aan de
omheining op het ballenplein te Nieuwmunster, voor een bedrag van 5.036,19 euro
inclusief btw.

B Bestelbon wordt opgemaakt voor een uitbreiding van het camerasysteem in de kerk te
Houtave, voor een totaalbedrag van 1.801,52 euro inclusief btw.

8. Lidmaatschap Bataljong.
Akkoord gaan met de verlenging van het lidmaatschap bij Bataijong, Ossenmarkt 3 te 2000
Antwerpen voor een totaalbedrag van 102 euro.

9. Startvergadering jeugdraad 23/10/2021 .
Toelating verlenen tot het organiseren van een startvergadering met ontbijt voor de
jeugdraad.

10. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor de kunst- en boskiassen en ondersteuning van de Technische dienst voor vervoer van
bagage.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de sportzaal en de
cafetaria op verscheidene data.

11. Aanleggen dubbelrichtingsfietspad en uitvoeren wegenis- en rioleringswerken
gedeelte Prins Leopoldstraat - goedkeuring gunningsvoorstel.

Akkoord gaan met het voorstel van het provinciebestuur West-Vlaanderen om de opdracht te
gunnen voor een totaalbedrag van 2.576.787,37 euro inclusief proefkosten en exclusief btw
- waarbij het gemeentelijke aandeel in de kostprijs bepaald wordt op 158.416,50 euro
inclusief proefkosten en exclusief btw.
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Bij de vastlegging van het gunningsbedrag van het gemeentelijk aandeel in de kostprijs der
werken deze te verhogen met 5% voor de te verwachten herzieningen, waardoor het
gemeentelijk aandeel in de kostprijs der werken bepaald wordt op 166.337,33 euro inclusief
proefkosten en exclusief btw.
Ten voordele van de belastingen het verschuldigde btw-bedrag, zijnde 21% op de
aannemingsfactuur - ten bedrage van 34.930,84 euro - uit te betalen.
De uitgave van het gemeentelijk aandeel in de kostprijs der werken te boeken op 2022/M20-
A40102/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-02, zoals opgenomen in het meerjarenplan
2021-2025.

12. Bekrachtiging besluit Burgemeester inzake de tijdelijke snelheidsbeperking in de
Brugse Steenweg op 03/10/2021.

Bekrachtigen van het besluit van de Burgemeester waarbij beslist werd om naar aanleiding
van de Sneukeltocht te Wenduine op zondag 3 oktober 2021 volgende in te voeren:
B een snelheidsbeperking 50 km/u in de Brugse Steenweg tussen referentiepunten 6.3 en

6.1 en tussen 5.8 en 5.6;
- een snelheidsbeperking 30 km/u in de Brugse Steenweg tussen referentiepunten 6.1 en

5.8.

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

14. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur

Pagina 2 van 2


