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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 10 januari 2022 

1. Vaststellen bevoegdheden schepencollege. 

Binnen het college van burgemeester en schepenen wordt een nieuwe taakverdeling 

afgesproken. 

2. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 20 december 2021 wordt goedgekeurd. 

3. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een afdak langs woning op het 

perceel gelegen Weimanstraat 14. 

4. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

functiewijziging hoeve + herbouwen van een woning op het perceel gelegen Copsweg 3. 

5. OVAM : lijst potentieel risicogrond. 

Beslissen om adressen door te geven aan OVAM als zijnde “ geen milieuvergunningen 

gekend” en bijgevolg niet te laten opnemen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden. 

6. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen – goedkeuring 
aanvraag. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor 

het onderhoud van bomen. 

7. Aanbrengen landbouwfolie. 

Op vraag van het stadsbestuur Blankenberge, verleent het College zijn goedkeuring om de 

landbouwers gevestigd op het grondgebied van Blankenberge de mogelijkheid te bieden om 

gratis hun landbouwfolies aan te brengen naar het terrein te Zuienkerke. 

8. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/117, G/2021/118, G/2022/1 en 

G/2022/2 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

9. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand januari 2022. 

10. Thuiszorgpremie. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage ter 

ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende verzorgen ten bedrage 

van 40,00 euro per maand. 

11. Aanstellen jobstudenten speelpleinwerking. 

Aanstellen van jobstudenten voor de speelpleinwerking “De Ploeters”. 

12. Gemeentelijke Basisschool – aanvraag verlof voor tijdelijke andere opdracht. 

Toelating verlenen aan de aanvraag van een onderwijzeres tot het nemen van verlof voor het 

uitvoeren van een tijdelijke andere opdracht van 10/01/2022 tot en met 30/06/2022 
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13. Gebruik gemeentelijke infrastructuur. 

Beslissen om de reeds betaalde facturen voor het huren van de zaal voor de toneelopvoeringen 

(150 euro) en voor de repetities (150 euro) terug te betalen aan Theater Kleiem naar aanleiding 

van de coronamaatregelen. 

14. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

15. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


