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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 14 november 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 26/09/2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiding van een woning; 

afbraak en nieuwbouw van garage en berging op het perceel gelegen Begijnhof 3. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen poort door raam & deur kantoor 

op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 13B. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van vrijstaande ééngezinswoning 

met afzonderlijk bijgebouw en dierenstal op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg 3. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van vijvers op het perceel gelegen 

Blankenbergse Steenweg 40C. 

3. Overleg Burgemeestersconvenant: Aanpak LEKP 2.0. 

Beslissen niet in te tekenen op het LEKP 2.0. 

4. Goedkeuring nieuw meerjarenplan regierol sociale economie en werk 2023-2025. 

Goedkeuring verlenen aan de aangepaste meerjarenplanning met nieuwe acties voor 2023-

2025 voor de regierol sociale economie en werk. 

5. Concessies urnengraf. 

Verlenen van een dertigjarige concessie voor een urnengraf op het kerkhof te Nieuwmunster. 

Verlenen van een hernieuwing van een concessie voor een urnengraf voor vijftig jaar op het 

kerkhof te Nieuwmunster. 

6. Concessies grafruimte. 

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

Houtave. 

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

Zuienkerke. 

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

Meetkerke. 

7. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst(en) G/2022/96, G/2022/98, G/2022/100 en 

G/2022/101 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

8. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/596 t.e.m. VK1/2022/681. 

9. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand november. 

10. Kohier gemeentebelasting niet-bebouwde percelen. 

Vastellen van het kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-

vervallen verkaveling – aanslagjaar 2022 ten bedrage van € 3.741,72 euro. 
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11. Aanvraag vrijgave bankwaarborg. 

Beslissen om de bankwaarborg in het kader van de verbouwingswerken aan de gemeentelijke 

basisschool volledig vrij te geven. 

12. Budget Cultuurraad 2023. 

Goedkeuren van het budget 2023 van de Cultuurraad. 

13. Omruilvoordelen in kader van de UITPAS. 

Vaststellen van de omruilvoordelen in het kader van de Uitpas. 

14. Westtoer – Samenwerkingsovereenkomst Uitkerkse Polderfietsroute. 

Goedkeuren van de aangepaste versie van de samenwerkingsovereenkomst Uitkerkse 

Polderfietsroute. 

15. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een zwarte fietsoverkapping, type Hagen 

3.0x2.0 meter, voor een totaalbedrag van 4.799,00 euro exclusief btw en inclusief transport en 

montage. 

16. Stad Brugge – Snoeien bomen in de Statiesteenweg. 

Goedkeuring verlenen aan het voorstel van stad Brugge inzake het gelijktijdig snoeien van de 

bomen in de Statiesteenweg en de bomen in de Stationsweg op grondgebied Brugge. 

17. Aanstelling leerkrachten. 

Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten. 

18. Inschakeling volgende weddeschaal. 

Inschakelen van een personeelslid in een volgende weddenschaal. 

19. Verlofregeling personeel 2023. 

Vaststellen van de verlofregeling voor het gemeentepersoneel voor het jaar 2023. 

20. Toelatingen. 

Toelating verlenen voor het vervangen van een grafsteen op het kerkhof te Houtave; toelating 

verlenen voor later bijplaatsen van een urne mits uitbreiding van de concessie bij het 

overlijden. 

21. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

22. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

23. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 24/11/2022. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


