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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 27 juni 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 13 juni 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Sluiten openbaar onderzoek ontwerp PAS en ontwerp plan MER. 

Sluiten van het openbaar onderzoek inzake ontwerp PAS en ontwerp plan MER. 

3. Dagvaarding – aanstellen raadsman. 

Beslissen een raadsman aan te stellen in het kader van de dagvaarding tegen de gemeente 

Zuienkerke en de gemeente De Haan m.b.t. de vaststelling van de rooilijn in de Driftweg. 

4. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/299 t.e.m. VK1/2022/328; 

VK1/2022/330 t.e.m. VK1/2022/367; VK1/2022/369 t.e.m. VK1/2022/370. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/55 en G/2022/56 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

6. Vaststellen belastingkohieren. 

Vaststellen van volgende belastingkohieren: 

Eerste aanvullend kohier gemeentebelasting op dansgelegenheden – aanslagjaar 2022 ten 

bedrage van 250,00 euro. 

Kohier gemeentebelasting op kampeerterreinen – aanslagjaar 2022 ten bedrage van 880,00 euro. 

7. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand juni 2022. 

8. 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. 

9. Aanstellen jobstudenten zomervakantie. 

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

10. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor restafvalzakken en PMD-zakken tegen de totaalprijs van 

5.249,40€. 

11. Drukken hardcover boek over de deelgemeente Houtave. 

Gunnen van de opdracht voor het drukken van 500 hardcover boeken “Houtave een agrarisch 

polderdorp” aan de laagst toegewezen inschrijver voor een bedrag van € 18.094,08 (excl. BTW) 

+ supplement prepress geraamd op 141 uur werk x 55 euro = € 7.755,-. 

12. Werken. 
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Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige overname van de werken ‘schilderwerken 

O.L.-Vrouwkerk te Meetkerke’ en vrijstellen van het saldo van de borgtocht na voldaan te 

hebben aan de opmerkingen in het PV. 

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve overname van de werken ‘schilderwerken 

Sint-Michielkerk te Zuienkerke’ en vrijstellen van het saldo van de borgtocht. 

Goedkeuren van het proces verbaal van definitieve overname van de werken ‘herstellingswerken 

aan de kerkhofmuur te Zuienkerke’ en vrijstellen van het saldo van de borgtocht. 

13. Bekrachtiging besluit burgemeester d.d. 23/06/2022 betreffende het tijdelijk afsluiten 
voor verkeer van het kruispunt Oosternieuwweg Zuid – Kerkhofstraat op 28/06/2022. 

Naar aanleiding van de plaatsing van een openbaar toilet wordt de Kerkhofstraat volledig 

afgesloten voor alle verkeer op 28/06/2022 vanaf het kruispunt Oosternieuwweg Zuid-

Kerkhofstraat tot en met de bocht tussen Houtave dorp en de Oosternieuwweg Zuid. 

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   


