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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 16 maart 2020

1. Omgevingsvergunning - aktename melding.
Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(IIOA), zijnde een bovengrondse propaangastank van 1000 L, gelegen te Biezenstraat 8, 8377
Zuienkerke

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een multifunctionele hal op het
perceel Polderwind 4, 8377 Zuienkerke.

Verlenen van een omgevingsvergunning 'Kap vergunning IV' op het perceel gelegen Afdeling

l (Zuienkerke), sectie B, nr 0631, nr 0629.
Verlenen van een omgevingsvergunning 'Kapvergunning VII' op het perceel gelegen

Afdeling l (Zuienkerke), sectie B, nr 0686 B, nr 0682, nr 0677 A, nr 0684, nr 0683, nr 0685,
sectie C, sectie C, nr 0312,nr 0307,nr 0311 B, nr 0308,nr 0267 A, nr 0262 B, nr 0267 B.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen woning &

bijgebouw, slopen bijgebouwen, op het perceel gelegen Moerdreve 2, 8377 Zuienkerke.

4. Milieu.
Het College is principieel akkoord met volgende kosten verdeling voor het opkuisen van de

verontreiniging van de gracht in de Speistraat: 1/4 van de kosten worden gedragen door
gemeente Zuienkerke, 3/4de door stad Brugge.

5. Concessie van grafruimte.
Verlenen van een concessie voor een grafmimte op het kerkhof te Zuienkerke, voor een

periode van 50 jaar.

6. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van de lijsten G/2020/19, G/2020/20, G/2020/21,
G2020/22 en G/2020/23 van het dienstjaar 2020 en geeft opdracht deze facturen te betalen.

7. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2020/392 t.e.m. VK1/2020/466.

8. Verzekering.
Goedkeuren van de verzekeringspolis voor de nieuwe aanhangwagen voor een jaarlijks

bedrag van 28,33 euro.

9. Milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers - goedkeuring
gunning.

De basisopdracht wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 16,90 excl. btw of
€ 20,45 incl. 21% btw. De verlenging wordt mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden

als de basisopdracht.

10. Toerisme.

Inzake de plaatsing van en het aanbod aan het picknickmeubilair door Westtoer, opteert het

College voor het meubilair type 13.1.5 Medium (6p).
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11. Bestelbon trapbekleding gemeentelijke basisschool.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en plaatsen van trapbekleding voor de

gemeentelijke basisschool, dienstig voor de trap naar de tumzaal en voor de trap naar de refEer

voor een totaalbedrag van 5.481,00 euro exclusief btw.

12. Onderhoudscontract voor verwarmingsinstallaties en ventilatie - goedkeuring
gunning.

De basisopdracht wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.573,37 excl.
btw mits het verkrijgen van een visum. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen

dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

13. Aanvragen.

• Toelating verlenen aan twee personeelsleden van de Dienst Burgerzaken tot het bijwonen

van een informatiesessie rond DABS op 04/06/2020, kostprijs p.p. bedraagt 45,00 euro.
• Toelating verlenen aan Motor Toerisme Middenkust Oostende vzw tot doortocht op 04/07

en 05/07/2020 op het grondgebied Zuienkerke en tot bepijling.
• Het College beslist een extra kledij container te plaatsen in de Vagevuurwijk, in Meetkerke

en in Zuienkerke.

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

15. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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