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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 21 februari 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 7 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – aktename melding. 

Aktename van de melding voor de exploitatie van bronbemaling op het perceel gelegen 

Vaartstraat 2. 

3. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

verbouwen van een ééngezinswoning op het perceel gelegen Kerkhofstraat 24. 

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

aanleg tuin - bouwen zwembad en tuinberging op het perceel gelegen Vagevuurstraat 23. 

4. Aanvraag toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen. 

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

het onderhoud van bomen. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/18 en G/2022/19 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/66 t.e.m. VK1/2022/113. 

7. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand februari 2022. 

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. Thuiszorgpremie. 

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

ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en minvermogende. 

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. 

10. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt om over te schakelen naar het nieuw CSP contract voor 

Microsoft 365:NCE (New Commerce Experience). Er wordt geopteerd voor het jaarlijks 

opzegbaar contract. Huurformule totaal 108,89/maand. 

11. Aanstelling jobstudenten voor de speelpleinwerking. 

Aanstellen van jobstudenten voor de speelpleinwerking “De Ploeters”. 

12. Nieuwe budgetten jeugdraad 2022. 
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Akkoord gaan met het budget van de jeugdraad voor 2022. 

13. Aanleg voetpaden wijk Hoeksam – aanvraag termijnverlenging. 

Goedkeuring verlenen aan de aanvraag tot een termijnverlenging van 10 dagen voor de aanleg 

van de voetpaden in de wijk Hoeksam onder de voorwaarde dat de aannemer geen 

bijkomende vaste kosten en/of kosten eigen aan de aanneming omtrent de toegestane 

termijnverlenging doorrekent aan het bestuur. 

14. Tijdelijke aanpassing tewerkstelling. 

Beslissen om de uren van een werkneemster tijdelijk uit te breiden van 19/38 tot 26,6/38 van 

22/02/2022 t.e.m. 30/06/2022. 

15. Tijdelijke politieverordening n.a.v. snoeiwerken ter hoogte van Blauwe Torenstraat 
42 te 8000 Brugge van 24 februari t/m 25 februari 2022. 

Naar aanleiding van snoeiwerken wordt de Brouwerijstraat volledig afgesloten voor het 

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, vanaf 24/02/22 t.e.m. 25/02/2022. 

16. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan de aanvraag van Zoute Grand Prix voor een doortocht van oldtimers 

op het grondgebied van Zuienkerke op zaterdag 26 maart. 

17. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

18. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

 

i.o. 

 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


