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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 22 augustus 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering d.d. 18/07/2022 wordt goedgekeurd. 

2. Aanvraag omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

regularisatie ophoging Zuienkerke - Beverlenksweg op het perceel gelegen langs 

Beverlenksweg. 

1. Plan MER-screening hemelwaterverordening – advies. 

Het College heeft geen opmerkingen. 

2. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/69 en G/2022/70 en geeft opdracht 

deze facturen te betalen. 

3. Invorderingsstaten 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/415 t.e.m. VK1/2022/433. 

4. Vaststellen kohieren. 

Vaststellen van volgend belastingkohier: kohier gemeentebelasting op huisvuil – aanslagjaar 

2022 ten bedrage van 43.290,00 euro en kohier gemeentebelasting op kamers – aanslagjaar 2022 

ten bedrage van 4.680,00 euro. 

5. Toerisme. 

Beslissen om in te staan voor het beheer en het onderhoud van de picknickzone Zuienkerke aan 

het bufferbekken Hagebos en dit voor een periode van 10 jaar na oplevering. 

6. Rapportering debiteurenbeheer – aanvraag onwaarden. 

Beslissen om bepaalde belastingen in onwaarde te plaatsen. 

7. Vorderingsstaat nr. 2 Aanleg fietspad Grotestraat – Prins Leopoldstraat. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 2 ten laste van provincie West-Vlaanderen ten bedrage 

van 36.610,39 euro exclusief btw. 

8. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zuienkerke en Westtoer inzake de 
realisatie van de Oudlandfietsroute. 

Goedkeuring verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zuienkerke en 

Westtoer inzake de realisatie van de Oudlandfietsroute. 

9. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en plaatsen van een enkelvleugelige draaipoort, 

dienstig voor de ingang van het kleuterblok voor een bedrag van 2.919,73 inclusief btw. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor het verwijderen van bomen gelegen langs de Weimanstraat 

voor een totaalbedrag van 3.356,06 euro inclusief btw. 

10. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

11. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


