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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 28 november 2022 

1. Verslag. 
Het verslag van de vergadering van 03/10/2022 wordt goedgekeurd. 

2. Provinciebestuur – dienst ruimtelijke planning:opmerkingen op conceptnota voor 
het milieueffectenbeoordeling beleidsplan Ruimte West- Vlaanderen het 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Geen opmerkingen of aanbevelingen formuleren op de Milieueffectenbeoordeling van het 
beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. 
Opmerkingen formuleren op de conceptnota Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. 

3. Aanvraag subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie ten 
bedrage van het maximum 150,00 euro voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

4. Concessie van grafruimte. 
Goedkeuring verlenen aan de verlenging van een bestaande eeuwigdurende vergunning op het 
kerkhof te Meetkerke. 

5. Mandaten. 
Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten  G/2022/103, G/2022/105 en G/2022/106 
en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/683 t.e.m. VK1/2022/702. 

7. Terugbetaling borgsom. 
Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer, na 
controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

8. Meerwerk Kapellestraat – verrekening. 
Goedkeuring verlenen aan de verrekening als meerwerk voor het project wegenis- en 
rioleringswerken Kapellestraat voor bijkomend rioolherstel geraamd op 39.924,35 euro 
(exclusief BTW). 

9. Bestelbon. 
Bestelbon wordt opgemaakt voor het leveren en installeren van een projector type Epson 
Laser projector EB-L200F met bijhorende plafondbeugel via WDC 10 draadloze oplossing, 
dienstig voor de vergaderzaal, voor een bedrag van 3.604,40 euro inclusief btw. 

10. Toelatingen. 
Toelating verlenen aan: 
 de aanvraag van de Gemeentelijke Basisschool tot het gebruik van het sportcentrum te 

Meetkerke i.k.v. een sportdag op 11/05/2023. 
 de aanvraag van de Gemeentelijke Basisschool tot het gebruik van zaal de Notelaar voor 

een sessie programmeren voor de leerkrachten van de school en voor leerkrachten uit de 
omliggende gemeenten op 22/12/2022. 

 de aanvraag van leefschool Akkerwinde tot gebruik van de gemeentelijke bus op 
12/12/2022. 
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11. Ambtshalve schrapping. 
Ambtshalve schrappen van een persoon uit de bevolkingsregisters. 

12. Meldingen. 
Het College neemt kennis van de mededelingen. 

13. Varia. 
Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


