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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 20 december 2021 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 6 december 2021 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: het 

verbouwen van een open ééngezinswoning op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 86. 

Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: het 

bouwen/ slopen / verbouwen & verder exploiteren van een varkens- en rundveehouderij op het 

perceel gelegen Bontepoortstraat 3. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het onderhoud van een voetweg op het perceel 

gelegen Draaiboomstraat 1. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een hoevewoning op het 

perceel gelegen Biezenstraat 4. 

4. Concessie van grafruimte. 

Verlenen van een verlenging van bestaande eeuwigdurende vergunning op het kerkhof te 

Meetkerke. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/111, G/2021/112 en G/2021/113 en 

geeft opdracht deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/814. 

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. Bestelbonnen. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor de koppeling van de applicatie WebBv met WoCoDo dit ter 

vervanging van de applicatie Burger@Verhuizen, voor een maandelijks bedrag van 21,57 euro 

(inclusief BTW). 

Goedkeuring verlenen aan aan de offerte van Fluvius voor het project ‘plaatsen openbare 

verlichtingspalen en armaturen in de Prins Leopoldstraat’ voor een geraamd bedrag van 

49.017,49 euro. De kosten worden opgenomen in de forfait ‘Licht als dienst’. 

9. Verkoop huisvuilzakken. 

Beslissen om vanaf 01/01/2022 voor de verkoop van alle soorten zakken een vergoeding toe 

kennen van 0,25 euro per verkochte rol. 

10. Jeugd – Sport – Senioren. 

Akkoord gaan dat de Dienst Vrije Tijd een vorming voor animatoren ter plaatse aanvraagt bij 

de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, Lange Ridderstraat 22 te 2800 Mechelen voor een 

totaal bedrag van 176 euro + vervoerkosten (maximum 60 euro). 



Pagina 2 van 2 

11. Vorderingsstaat 1 diverse asfaltwerken 2021. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 1 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 

72.720,86 euro inclusief btw. 

12. Gemeentelijke Basisschool – aanvraag loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand. 

Toestemming te verlenen aan een onderwijzeres tot het nemen van 1/5e loopbaanonderbreking 

voor medische bijstand van 01/12/2021 tot en met 28/02/2022. 

13. Aanstellen leerkracht met als opdracht ondersteuning kerntaken leraar. 

Aanstellen van een onderwijzeres aan de Gemeentelijke Basisschool met als opdracht 

ondersteuning kerntaken van 23/11/2021 t.e.m. 30/06/2022 voor 2/24. 

14. Verlenging arbeidsovereenkomst tijdelijk administratief medewerker voor de dienst 
Omgeving en de Technische dienst. 

De arbeidsovereenkomst voor de tijdelijke betrekking administratief medewerker (C)-niveau 

voor de dienst Omgeving en de Technische dienst wordt verlengd voor de periode van 1 januari 

2022 t.e.m. 30/06/2022 en dit voor een tewerkstelling van 30,4/38 per week. 

15. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

16. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

17. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 30/12/2021. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


