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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 18 juli 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 20 juni 2022 wordt goedgekeurd. 

2. Toelage kleine landschapselementen. 

Goedkeuring verlenen aan aanvragen tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor het 

onderhoud van bomen. 

3. Materialenplan. 

Akkoord gaan tot het indienen van een gezamenlijk advies door het IVBO inzake het openbaar 

onderzoek op het nieuwe Materialenplan. 

4. Concessie urnengraf. 

Verlenen van twee dertigjarige concessies voor een urnengraf op het kerkhof te Zuienkerke. 

5. Concessie van grafruimte. 

Verlenen van een verlenging van een bestaande eeuwigdurende vergunning op het kerkhof te 

Nieuwmunster. 

Verlenen van een verlenging van een bestaande eeuwigdurende vergunning op het kerkhof te 

Zuienkerke. 

Verlenen van een dertigjarige vergunning met gemeentekelder met ruimte voor 1 persoon op het 

kerkhof te Meetkerke. 

6. Aanvraag gemeentelijke grafkelder. 

Goedkeuring verlenen voor de aankoop van een gemeentelijke grafkelder op het kerkhof te 

Meetkerke, mits betalen van de som van 905,00 euro. 

7. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/57, G/2022/58 en G/2022/59 en geeft 

opdracht deze facturen te betalen. 

8. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand juli 2022. 

9. Terugbetaling borgsom. 

Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na controle 

van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

10. Preventie EHBO Zuienkerke - RA EHBO : koffer. 

Kennis nemen van de risico-analyse inzake de organisatie van EHBO en zicht akkoord verklaren 

met de voorgestelde inhoud van de koffers, de locaties en de aangeduide eerste helpers. 

11. Aanstelling onder statuut artikel 17. 

Aanstellen van een persoon als monitor speelpleinwerking in het kader van artikel 17 van het 

koninklijk Besluit van 28 november 1969 voor volgende dagen: 22/08/2022 t.e.m. 24/08/2022. 

12. Aanstelling jobstudenten. 

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

Beslissen tot aanpassen contract van een jobstudent in de administratie. 
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13. Vorderingsstaat 1, 2 en 3 werken Kapellestraat te Houtave. 

Goedkeuren van de vorderingsstaten nr. 1 ten bedrage van 0 euro, nr. 2 ten bedrage van 6.887,50 

euro inclusief btw, nr. 3 ten bedrage van 50.963,83 euro inclusief btw ten laste van de gemeente 

Zuienkerke. 

14. Vorderingsstaat 1 diverse werken asfaltwegen 2022. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 1 ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten bedrage van 

141.520,60 euro inclusief btw. 

15. Werken. 

Goedkeuren van het proces-verbaal van de definitieve oplevering der werken 

‘onderhoudswerken landbouwwegen 2019 Statiesteenweg e.a.’ en vrijstellen van het saldo van 

de borgtocht. 

Goedkeuren van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering der werken 

‘onderhoudswerken landbouwwegen 2021’ en vrijstellen van de helft van de waarborgsom. De 

aanvullende borgsom wordt volledig vrijgegeven. 

16. Aanstellen leerkracht. 

Aanstellen tijdelijke leerkracht ter vervanging van een afwezige leerkracht. 

17. Onderwijs. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de sportzaal en de refter op 

verschillende data in de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2022-2023. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van het sportcentrum te 

Meetkerke op 02/09/2022 voor De Sprong. 

Beslissen om een prijsstijging door te voeren voor de warme maaltijden voor het schooljaar 

2022-2023. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus voor 

vervoer in het kader van de zwemlessen schooljaar 2022-2023 voor allerhande buitenschoolse 

activiteiten schooljaar 2022-2023. 

Beslissen om, in uitvoering van de toelagenlijst, voor het schooljaar 2021-2022 een financiële 

tegemoetkoming te doen van 500 euro per trimester met een maximum van 1.500 euro in het 

kader van de voor- en naschoolse opvang van het schooljaar 2021-2022. 

Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus tot 

tweewekelijkse ritten in het kader van zwemlessen gedurende het schooljaar 2022-2023. 

Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde om met de gemeentelijke bus gedurende het 

schooljaar 2022-2023 op maandagnamiddagen een aantal bezoeken aan de bibliotheek te 

Zuienkerke te verrichten. 

Toelating verlenen aan Leefschool Akkerwinde tot het gebruik maken van de gemeentelijke zaal 

De Bommel voor de lessen Bewegingsopvoeding gedurende het schooljaar 2022-2023. 

18. Aanstellen administratief medewerker dienst omgeving en algemene administratie 
(C1-C3) in contractueel verband voor 38/38 – weerhouden kandidaturen. 

Weerhouden van kandidaturen in het kader van de aanwerving van een administratief 

medewerker dienst omgeving en algemene administratie (C1-C3) in contractueel verband voor 

38/38. 

19. Examen administratief medewerker (C1-C3) dienst omgeving en algemene 
administratie in contractueel verband voor 38/38 – samenstellen examencommissie 
en vaststelling vergoeding. 

Samenstellen van de selectiecommissie naar aanleiding van de organisatie van het examen voor 

de betrekking van een voltijds administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Omgeving en 

algemene administratie. Vaststellen van de vergoeding voor de commissieleden. 

20. Examen technisch medewerker (C1-C3) voor de technische dienst in contractueel 
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verband voor 38/38 – samenstellen examencommissie en vaststelling vergoeding. 

Samenstellen van de selectiecommissie naar aanleiding van de organisatie van het examen voor 

de betrekking van een voltijds technisch medewerker (C1-C3) voor de technische dienst in 

contractueel verband. Vaststellen van de vergoeding voor de commissieleden. 

21. Ambtshalve schrapping. 

Ambtshalve schrappen van personen uit de bevolkingsregisters. 

22. Tijdelijke politieverordening n.a.v. Halloween-tocht te Houtave op 29 oktober 2022. 

Naar aanleiding van de Halloween-tocht worden volgende straten volledig afgesloten voor het 

verkeer op 29 oktober 2022 vanaf 17 uur tot 23 uur: Kerkhofstraat: vanaf nummer 1 tot en met 

nummer 24, Pastoriestraat, Zakstraat. 

Een schraag (hek) met bord C3 wordt over de volledige breedte van de wegen geplaatst. 

Naar aanleiding van de Halloween-tocht is het op volgende locatie verboden stil te staan en te 

parkeren op 29 oktober 2022 vanaf 17 uur tot 23 uur: Pastoriestraat tegenover de ingang van de 

kerk. 

23. Toelatingen. 

Goedkeuring verlenen aan MA Festival tot gebruik van stoelen, dranghekkens en het voorzien 

van parkeerruimte voor de fietsen in het kader van de fietstocht VéloBaroque op 07/08/2022. 

Toelating verlenen aan Theater Kleiem tot het huren van de sportzaal en de cafetaria voor 

opvoeringen en gebruik van een lokaal beneden in De Notelaar voor de repetities voor het 

seizoen 2022-2023. 

Toelating verlenen aan Gorik Gardeyn Classic voor bepijling en doortocht van de ‘Gorik 

Gardeyn Classic – Memorial Gisèle Debever’ op 24 en 25/09/2022. 

24. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

25. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


