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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 29 augustus 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering d.d. 28/07/2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage na sloop bestaande 

garage op het perceel gelegen Hoeksam 12. 

3. Aanvraag omgevingsvergunning – advies. 

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de omgevingsvergunningsaanvraag met als 

onderwerp: oeverinrichting Schellevlietzwin op de percelen Afdeling 4 (Houtave), sectie B, nr 

0494 A, Afdeling 4 (Houtave), sectie B, nr 0480, Afdeling 1 (Zuienkerke), sectie A, nr 0516, 

Afdeling 4 (Houtave), sectie B, nr 0494 B. 

4. Aanvraag subsidie fotovoltaïsche zonnepanelen. 

Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten 

bedrage van 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

5. Schrappen  risicoperceel. 

Schrappen van een perceel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden. 

6. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/73 en geeft opdracht deze facturen te 

betalen. 

7. Invorderingsstaten 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/435 t.e.m. VK1/2022/441. 

8. Werken. 

Principieel akkoord gaan om de losliggende keien in de Doelhofstraat te laten herstellen in regie. 

9. Bestelbon. 

Bestelbon wordt gemaakt voor het terug leesbaar maken van de marmeren gedenkplaat voor de 

oudstrijders 1914-1918 op de begraafplaats te Houtave voor een kostprijs van € 2.153,80 (BTW 

inbegrepen). 

10. Gemeentelijke basisschool: toekenning van afwezigheid voor verminderde prestaties. 

Toestemming verlenen aan een onderwijzeres van de Gemeentelijke Basisschool tot verlof 

verminderde prestaties voor 14 lestijden per week met ingang van 01/09/2022 t.e.m. 30/06/2023. 

11. Gemeentelijke basisschool: tijdelijk andere opdracht. 

Toestemming verlenen aan een onderwijzeres van de Gemeentelijke Basisschool voor het 

uitvoeren van een tijdelijke andere opdracht vanaf 01/09/2022 tot en met de kerstvakantie, 

mogelijks tot aan de krokusvakantie tijdens het schooljaar 2022-2023. 

Toestemming verlenen aan een onderwijzeres van de Gemeentelijke Basisschool voor het 

uitvoeren van een tijdelijke andere opdracht (3/24) tijdens het schooljaar 2022-2023. 

12. Gemeentelijke basisschool: toekenning van loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand. 
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Toestemming verlenen aan een onderwijzeres van de Gemeentelijke Basisschool voor 1/5e 

loopbaanonderbreking voor medische bijstand vanaf 01/09/2022 t.e.m. 30/11/2022. 

13. Toelatingen. 

Toelating verlenen tot het organiseren van een startvergadering met ontbijt voor de jeugdraad op 

08/10/2022 in het jeugdlokaal van de Notelaar. 

Toelating verlenen aan Fluvius voor het plaatsen van een nieuwe netkabel openbare verlichting 

na vaststelling van schade aan de riolering Aquafin langs de Doelhofstraat. 

Toelating verlenen aan Groepsleiding Scouts Blankenberge tot het huren van materialen naar 

aanleiding van de organisatie van een zomerbar op 24/09/2022. 

Toelating verlenen aan Handelsgebuurtekring Uitkerke tot het huren van tafels en stoelen naar 

aanleiding van Uitkerke Kermis op 03 en 04/09/2022. 

Toelating verlenen aan Zoute Grand Prix voor doortocht op het grondgebied Zuienkerke op 

07/10/2022. 

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   


