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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 20 juni 2022 

1. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning met 

bijgebouw verhardingen en aanhorigheden op het perceel gelegen Afdeling 3 (MEETKERKE) , 

sectie B, nr 0371 D. 

2. Concessie urnengraf. 

Verlenen van een concessie voor een urnengraf op het kerkhof te Meetkerke, voor een periode 

van vijftig jaar. 

3. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/53 en G/2022/54 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

4. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand juni 2022. 

5. 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 25,00 euro per maand. 

6. Aanstellen jobstudenten zomervakantie. 

Aanstellen van jobstudenten voor de zomervakantie (speelpleinwerking De Ploeters). 

7. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor twee abonnementen Proximus Enterprise mobile S, aan 12 euro 

per maand voor de dienst Vrije Tijd. 

8. Vorderingsstaat 5 werken landbouwwegen 2021. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 5bis ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage 

van 10.390,45 euro inclusief btw. 

9. Plaatsen zonnepanelen op het Chiro-lokaal en trefpunt De Maere – gunning. 

Gunnen van de opdracht voor het plaatsen van zonnepanelen en batterij op het Chiro-lokaal en 

trefpunt De Maere aan de laagste toegewezen inschrijver ten bedrage van € 26.718,- (exclusief 

BTW). 

10. Gemeentelijke Basisschool – aanvraag loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand. 

Toestemming te verlenen aan een onderwijzeres aan de Gemeentelijke Basisschool tot het nemen 

van 1/5e loopbaanonderbreking voor medische bijstand van 01/06/2022 tot en met 30/06/2022. 

11. Aanstellen leerkracht. 

Aanstellen van een leerkracht ter vervanging van een afwezige leerkracht. 

12. Gemeentelijke Basisschool – aanvraag verlof verminderde prestaties (VVP). 
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Toestemming te verlenen aan de directeur van de Gemeentelijke Basisschool tot het nemen van 

3/24 verlof verminderde prestaties (VVP) voor het schooljaar 2022-2023. 

13. Afroep op het aanbod “schoonmaak – tijdelijk poetspersoneel” via Creat. 

Beslissen beslist gebruik te maken van een afroep op het aanbod ‘Schoonmaak – tijdelijk 

poetspersoneel’ via Creat voor de grote schoonmaak van de gemeentelijke basisschool. 

Het tarief bedraagt € 30,23/uur inclusief verplaatsingen, schoonmaakproducten, 

schoonmaakmaterialen en PBM’s en exclusief BTW en 5% bijdrage in de werking. 

14. Tijdelijke politieverordening n.a.v. openluchttentoonstelling in Houtave-dorp. 

Naar aanleiding van de openluchttentoonstelling op 3 juli 2022 worden de Pastoriestraat en 

Zakstraat volledig afgesloten voor het verkeer en de Kerkhofstraat vanaf het huisnummer 2 

t.e.m. het huisnummer 24 vanaf 5.00 uur tot 21.00 uur. 

Het plein op het einde van de Pastoriestraat wordt verkeersvrij gehouden vanaf donderdag 30 

juni 2022 om 7.00u tot maandag 4 juli 2022 om 18.00 uur. 

15. Toelatingen. 

Toelating verlenen aan KLJ Oostende – Houtave voor het organiseren van het Weekend van de 

Brugse Zot van vrijdag 1/07 t.e.m. zondag 3/07/2022 in de Vaartstraat. 

Toelating verlenen aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel t.h.v. de Oostendse 

Steenweg 88. 

Toelating verlenen aan de gemeentelijk basisschool voor gebruik van de schoolbus op 

28/06/2022. 

16. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

17. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

18. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 30/06/2022. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


