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Besluitenlijstvan het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 15 maart 2021
1. Verslag.
Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 08/03/2021.
2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een parkzone en de
verbouwen woning en bijgebouw + aanleg zwembad & terras op het perceel gelegen
Weimanstraat 4.
3. Integraal Waterbeleid - Stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027.
Het College verklaart dat de kemiisgevingsnota inzake een plan-milieueffectrapportage voor

de Stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027 ter inzage lag voor het publiek en werd
aangekondigd via aanplakking en via bericht op de gemeentelijke website van 15/09/2020 tot
en met 14/03/2021 en dat geen opmerkingen of bezwaren zijn ingekomen.
4. Invorderingsstaten.

Volgende invorderingsstaten worden opgemaakt: VK1/2021/133 t.e.m. VK1/2021/135.
5. Bestelbonnen.

Bestelbon wordt opgemaakt voor 5 licenties Office 365 Fl, dienstig voor de leden van het
College en de Algemeen Directeur, voor een maandelijks bedrag van 3,92 euro inclusief btw
per licentie.
Bestelbon wordt opgemaakt voor een branddetectie systeem voor de gemeentelijke
basisschool: een onderhoudscontract, cameravoet, gsm doormelder (simbox) en simkaart,
voor een jaarlijks bedrag van 958,50 euro excl. btw en een eenmalig bedrag van 1.155,00 euro
excl. btw.

6. Kohieren belastingen.
Vaststellen van volgende belastingkohieren;
• tweede aanvullend kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een
goedgekeurde verkaveling - aanslagjaar 2020 ten bedrage van 306,28 euro.
• eerste aanvullend kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een
gebied bestemd voor wonen - aanslagjaar 2020 ten bedrage van 60,45 euro.

7. Organisatie Buitenspeeldag 2021.
Akkoord gaan om deel te nemen aan de Buitenspeeldag en met de deelnamevoorwaarden, met

de organisatie van een alternatief voor de jaarlijkse Buitenspeeldag op 21/04/2021 en met de
nodige aankopen om deze Buitenspeeldag te organiseren.
8. Aanstelling landmeter voor opmaak schattingsverslag Driftweg.
Aanstellen van een landmeter voor de opmaak van het schattingsverslag in het kader van de
verdere afhandeling van het onteigeningsdossier voor de aanleg van een voetpad langs de

Driftweg.
9. Aanstelling Afdeling Vastgoedtransacties voor aanleg voet- en fietspad
Kapellestraat.
Aanstellen van Afdeling Vastgoedtransacties voor de onderhandelingen te voeren en de akten
op te maken en te verlijden met betrekking tot verwerving van gronden in de Kapellestraat in
het kader van de aanleg van een fiets- en voetpad.
10. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Sportraad Zuienkerke tot bepijling van een wandelomloop met start
en aankomst in Nieuwmunster en tot het plaatsen van een chemisch toilet op het kerkplein in
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Nieuwmunster-dorp voor de periode van 03/04/2021 t.e.m. 25/04/2021.
Toelating verlenen aan Telenet voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel ter
hoogte van Leeglandstraat 13.
11. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
12. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

13. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 25/02/2021.
1.0.

De Algemeen Directeur ^ De Vóprzitter
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