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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 31 januari 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 17 januari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag in het kader van de gemeentelijke toelage voor het 

onderhoud van bomen. 

3. Familiehulp Goed Wonen vzw – impactanalyse lokale dienst. 

Goedkeuring verlenen aan de opgemaakte impactanalyse voor de gemeente. 

4. Familiehulp Goed Wonen vzw - opdrachtbesluit lokaal bestuur. 

Opdracht geven aan Familiehulp Goed Wonen vzw om op haar grondgebied onderstaand 

project “Duurzaam, levenslang en kwaliteitsvol wonen voor kwetsbare mensen” uit te voeren 

op haar grondgebied. 

5. Aanvraag verlenging grafconcessie. 

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

Nieuwmunster. 

6. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2022/9, G/2022/10 en geeft opdracht deze 

facturen te betalen. 

7. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/39 t.e.m. VK1/2022/44. 

8. Tussenkomst noodopvang vrij onderwijs. 

Beslissen om 150 € uit te betalen aan Vrije Leefschool Akkerwinde voor de noodopvang in de 

kerstvakantie van 2021-2022. 

9. Acties in het kader van gezondheid werkjaar 2022. 

Akkoord gaan met het uitvoeren van acties en activiteiten in het kader van een gezonde 

leefgewoonte. 

10. Aanpassing openbaar domein ter hoogte van Vagevuurstraat 25. 

Beslissen om een aanpassing aan de verkeersremmer uit voeren. 

11. Vorderingsstaat 2 diverse asfaltwerken 2021. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 2 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 

37.447,42 euro inclusief btw. 

12. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop en plaatsing van gordijnen (4 stuks) met rail voor 

de sportzaal van de gemeentelijke basisschool voor de prijs van 2.299,68 euro (inclusief BTW). 

13. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

14. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
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i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


