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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 14 februari 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 31 januari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen. 

Goedkeuring verlenen aan aanvragen van de gemeentelijke toelage voor het onderhoud van 

bomen. 

Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot uitbetaling van de gemeentelijke toelage voor het 

onderhoud van bomen. 

3. Aanvraag subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten 

bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

4. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/15, G/2022/16 en G/2022/17 en 

geeft opdracht deze facturen te betalen. 

5. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand februari 2022. 

6. Terugbetaling borgsom. 

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

controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

7. 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. 

8. CREAT: verlenging raamovereenkomst ‘Multifunctionele apparaten’ – afsluiten 
nieuw huurovereenkomst. 

Beslissen de raamovereenkomst ‘Multifunctionele apparaten’ van CREAT te verlengen en 

een huurovereenkomst van 5 jaar af te sluiten voor vier multifunctionele apparaten voor een 

totale maandelijkse huurprijs van 281,91 euro inclusief opties en exclusief BTW, bijdrage in 

de werkingskosten door Farys, reprobel en recupel. 

9. Vorderingsstaat 3 diverse asfaltwerken 2021. 

Goedkeuring verlenen aan de vorderingsstaat nr. 3  ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten 

bedrage van 68.791,86 euro inclusief btw. 

10. Vermindering arbeidsprestaties met 1/5 – aanpassing arbeidsovereenkomst. 

Akkoord gaan met de vermindering van 1/5 van de arbeidsprestaties van een werkneemster. 

11. Toelatingen. 

Het College verleent toelating aan de aanvraag tot doortocht van de fietstocht “Ostend Gravel 

Day” op zondag 20 februari 2022 op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 
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12. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

13. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

14. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 24/02/2022. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


