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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 17 januari 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 3 januari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de renovatie van een bestaande halfopen 

bebouwing - Duplicaat van 2021119586op het perceel gelegen Oostendse Steenweg 95. 

3. Omgevingsvergunning – aktename melding. 

Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

(IIOA), zijnde een bovengrondse propaantank, gelegen te Molenweg 9. 

Akte nemen van de melding voor de functiewijziging van een zorgwoning gelegen te 

Moerdreve 2. 

4. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

bouwen carwash en slopen deel van een loods op het perceel gelegen Oostendse Steenweg 82. 

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

tijdelijke stockage ingevolge infrastructuurwerken op een perceel gelegen langs Kapellestraat. 

5. Ontwerp plan-MER en van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur – openen openbaar onderzoek. 

Het onderzoek naar van het ontwerp van het plan-MER en van het ontwerp van het Belgisch 

Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 

(EFMZVA; Verordening (EU) 2021/1139) voor de periode 2021 – 2027 wordt geopend van 14 

januari tot en met 14 maart 2022. 

6. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2022/4 en geeft opdracht deze facturen te 

betalen. 

7. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/1 t.e.m. VK1/2022/38. 

8. Terugbetaling borgsom. 

Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na controle 

van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

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. 

Geen goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke toelage 

ter ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende verzorgen wegens 

onvoldoende toegekende punten voor zelfredzaamheid. 
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11. Aanstellingen Gemeentelijke Basisschool. 

Aanstellen leerkrachten en administratief medewerker aan de Gemeentelijke Basisschool.  

12. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (vervangingscontract) buschauffeur 
leerlingenvervoer + stockbeheer. 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (vervangingscontract) wordt afgesloten voor de 

betrekking van buschauffeur leerlingenvervoer + stockbeheer (niveau D) voor 7,6 uur/week 

vanaf 12/01/2022 tot het einde van de arbeidsongeschiktheid van de titularis. 

13. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

14. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

15. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 27/01/2022. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


