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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 28 maart 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 14 maart 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke stockage ingevolge 

infrastructuurwerken op het perceel Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie C, nr 0482 A. 

3. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen Frans Liebaertweg 15. 

4. Overlegplatform IVBO – 17 maart 2022. 

Beslissen de afvalbakken voor GFT aan te bieden aan het loket van de gemeente. 

Beslissen om indien nodig PMD zakken aan te schaffen om de 2e semester van 2022 te 

overbruggen. 

Beslissen mee te werken aan de campagne voor asbest ophaling aan huis. 

Beslissen in te gaan op de beheersoverdracht van IVBO van de textielophaling. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/30 en G/2022/31 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/153 t.e.m. VK1/2022/182. 

7. Preventiebeleid. 

Beslissen om om twee medewerkers een EHBO- opleiding te laten volgen. 

8. Aanstelling jobstudenten speelpleinwerking paasvakantie. 

Aanstellen van jobstudenten voor de speelpleinwerking “De Ploeters” in de paasvakantie. 

9. Bestelbonnen. 

Akkoord gaan met de reservatie van een springkasteel, dienstig voor de speelpleinwerking 

tijdens de paasvakantie voor een totaalbedrag van 100 euro. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor renovatie van de zijgevel van het gemeentehuis voor een 

totaalbedrag van 6.938,00 euro excl. btw. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor het schilderen van de zij- en achtergevel van het 

gemeentehuis voor een bedrag van 4.896,- (exclusief BTW). 

10. Stille studeerruimte. 

Toelating verlenen toelating tot het organiseren van een stille studeerruimte in de raadzaal van 

het gemeentehuis, dit van woensdag 20 april tot en met donderdag 30 juni tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis. 

11. Vrijwilligersvergoeding bibliotheek. 

Goedkeuring verlenen om de vrijwilligers van de bibliotheek hun vergoeding voor het 

openhouden van de bibliotheek te verhogen van 35 euro / per sessie /dag naar 36,50 euro. 
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12. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot ritten met de gemeentelijke bus voor 

de maand maart 2022. 

Toelating verlenen aan Gezinsbond Groot-Zuienkerke voor het gebruik van het sportcentrum 

voor het Sinterklaasfeest op 27/11/2022. 

13. Ambtshalve schrapping. 

Ambtshalve schrappen van een persoon uit de bevolkingsregisters. 

14. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

15. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


