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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 5 december 2022 

1. Verslag. 

Het verslag van de vergadering van 10/10/2022 wordt goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – aktename melding. 

Aktename van de melding voor een exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

(IIOA), zijnde een tijdelijke bronbemaling langs de Prins Leopoldstraat. 

3. Omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

het bouwen van een loods op het perceel gelegen Dorpweg 39. 

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

sloop garage & verbouwen hoeve op het perceel gelegen Moerstraat 5. 

4. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/107, G/2022/108 en G/2022/109 

en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

5. Terugbetaling borgsom. 

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

controle van het wegdek door de Technische Dienst van de gemeente. 

6. Kohieren. 

Vaststellen van volgende belastingkohieren: 

▪ kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde gronden – aanslagjaar 2022 ten bedrage van 

3.051,96 euro. 

▪ tweede aanvullend kohier gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen – aanslagjaar 

2022 ten bedrage van 438,50 euro. 

7. Aanpassing van het meerjarenplan 4 2020-2025 budgetjaar 2023 voor de gemeente 
en het OCMW. 

Verlenen van gunstig advies aan het ontwerp aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025 – 

budgetjaar 2023. 

8. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor strooizout garantie, dienstig voor technische dienst, voor 

een bedrag van 1.116,00 euro exclusief btw. 

9. Lidmaatschap Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw. 

Akkoord gaan met de verlenging van het lidmaatschap bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

vzw voor een totaalbedrag van 330 euro. 

10. Definitieve vorderingsstaat nr 7 werken Kapellestraat. 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 7 ten bedrage van 66.458,02 euro inclusief btw, 

ten laste van de gemeente Zuienkerke. 

11. Omzetting vast benoemde uren als ICT-coördinator naar extra benoeming in het 
ambt van kleuteronderwijzeres. 
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De vast benoemde uren (5/36) als ICT-coördinator van een onderwijzeres aan de 

gemeentelijke basisschool, worden met ingang van 01/01/2023 omgezet in een aanstelling in 

vast verband als kleuteronderwijzeres voor 3/24 aan het gemeentelijk basisonderwijs van de 

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke. 

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   


