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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 13 december 2021 

1. Verslag. 
Het verslag van de vergadering d.d. 29/11/2021 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 
Aktename van de melding van Aannemingen Vanlerberghe voor de exploitatie van W 2125 - 
Houtave - Kapellestraat - melding bemaling. 
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel 
gelegen Schoeringstraat 1. 
Verlenen van een omgevingsvergunning voor Hoeve Hagebos - Wijziging inplanting 
bedrijfswoning en nieuwbouw aardappelloods op het perceel gelegen Heerweg 7. 

3. Schrappen van risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris. 
Beslissen tot het niet schrappen van een perceel uit de gemeentelijke inventaris van 
risicogronden. 

4. Maandelijkse rapportering aan OVAM. 
Beslissen om de maandelijkse rapportage aan OVAM vanaf januari 2022 door IVBO te laten 
uitvoeren tegen een bijdrage van 0,30 ct per inwoner per jaar. 

5. Mandaten. 
Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/106, G/2021/107, G/2021/108, 
G/2021/109 en G/2021/110 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/692 t.e.m. VK1/2021/797. 

7. Aanvullend kohier belasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een 
goedgekeurde verkaveling 2021. 

Het College stelt volgend aanvullend belastingkohier vast: kohier gemeentebelasting op niet-
bebouwde percelen gelegen in een goedgekeurde verkaveling – aanslagjaar 2021 ten 
bedrage van 453,98 euro. 

8. Jeugd – Sport – Senioren. 
▪ Akkoord gaan met de verlenging van het lidmaatschap bij de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk vzw, Lange Ridderstraat 22 te 2800 Mechelen voor een totaalbedrag van 
270 euro. 

▪ Akkoord gaan dat de Dienst Vrije Tijd een vorming ter plaatse aanvraagt, bij de Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk vzw, Lange Ridderstraat 22 te 2800 Mechelen voor een 
totaalbedrag van 176 euro + vervoerkosten (maximum 60 euro). 

▪ Toestemming verlenen voor de organisatie van de sportkampen tijdens de paas- en 
zomervakantie. Kostprijs bedraagt 1125 euro per kamp. 

▪ Toelating verlenen voor de organisatie van het project start2run, een tien weken durend 
project van twee lessen per week op het domein Polderwind. 

9. Aanstelling ICT-coördinator voor 2/36 in vast wervingsambt. 
In vast verband benoemen van een onderwijzeres met ingang van 01/01/2022 aan het 
gemeentelijk basisonderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke in het ambt van 
ICT-coördinator voor 2/36. 
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10. Aanstelling leermeester rooms-katholieke godsdienst voor 2/24 in vast 
wervingsambt. 

In vast verband benoemen van een onderwijzeres met ingang van 01/01/2022 aan het 
gemeentelijk basisonderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke in het ambt van 
leermeester rooms-katholieke godsdienst voor 2/36. 

11. Toelatingen. 
Toelating verlenen tot het organiseren van een stille studeerruimte in de raadzaal van het 
gemeentehuis, dit van maandag 20 december tot en met vrijdag 28 januari tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 

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

13. Varia. 
Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 
i.o. 
 
De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


