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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 7 maart 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 21 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel 

Dorpweg 90. 

3. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

bouwen van een garage na sloop bestaande garage op het perceel gelegen Hoeksam 12. 

4. Rapportering werkjaar 2021 milieugerelateerde taken. 

De rapportering inzake de uitgevoerde milieugerelateerde taken over het werkjaar 2021 werd 

besproken en goedgekeurd. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/21 en G/2022/22 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/114, VK1/2022/116 t.e.m. 

VK1/2022/118. 

7. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand maart 2022. 

8. Aankoop speeltoestellen en valongronden. 

Beslissen om de aankoop van de speeltoestellen te verdelen over verschillende firma’s. 

Totale kostprijs bedraagt 10.754,35 incl. btw en excl. vervoerskosten. 

9. Onderschrijving aanvraag tot plaatsen trajectcontrole. 

Beslissen tot indienen van een aanvraag bij het Agentschap Wegen & Verkeer tot plaatsing 

van een trajectcontrole in de Nieuwe Steenweg (N326) en dit zowel met als zonder subsidie. 

10. Intentieverklaring om toe te treden tot het pensioenfonds OFP PROLOCUS. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie met ingang van 1 januari 2022 

toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua 

pensioentoezegging. Het niveau van de pensioentoezegging 3% bedraagt, conform de 

beslissing van de gemeenteraad van 29/10/2020 en de RPR van het van het pensioengevend 

loon. Het schepencollege is voorstander van de mogelijkheid dat de gemeente samen met het 

OCMW een MIPS zou vormen. 

11. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

12. Varia. 

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

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


