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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 12 december 2022 

1. Verslagen. 

De verslagen van de vergaderingen van 17/10/2022 en 24/10/2022 worden goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning. 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een HS cabine op het perceel 

gelegen Afdeling 4 (Houtave), sectie C, nr 0287 2. 

3. Aanvragen subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

Goedkeuring verlenen aan aanvragen 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 dertigjarige vergunning op het 

kerkhof te Zuienkerke. 

5. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/112, G/2022/113 en G/2022/114 

en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

6. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/703 t.e.m. VK1/2022/822. 

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. Km-vergoedingen november. 

Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand december. 

9. Vaststellen gemeentelijke bijdrage en omruilvoordelen UiTPAS Regio Brugge. 

Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage op de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten voor 

mensen in armoede (mia) – pashouders UiTPAS regio Brugge. 

Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage op de vrijetijdsactiviteiten, georganiseerd door de 

erkende gemeentelijke verenigingen voor mensen in armoede (mia) – pashouders UiTPAS 

regio Brugge. Goedkeuren van het kader van de welkomst- en omruilvoordelen. 

10. Gemeentelijke Basisschool – aanvraag verlenging loopbaanonderbreking voor 
medische bijstand. 

Toestemming te verlenen aan een onderwijzeres aan de Gemeentelijke Basisschool tot het 

nemen van 1/5e loopbaanonderbreking voor medische bijstand tot 28/02/2023. 

11. Aanstellen leerkrachten. 

Aanstellen tijdelijke leerkrachten ter vervanging van afwezige leerkrachten. 

12. Tijdelijke politieverordening n.a.v. werkzaamheden in de Heerweg op 15/12/2022. 

Naar aanleiding van werkzaamheden wordt de Heerweg op 15/12/2022 volledig afgesloten 

voor het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, voor de duur van de werkzaamheden.  
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13. Tijdelijke politieverordening n.a.v. herstellingswerken aan de kerk te Houtave. 

Naar aanleiding van het plaatsen van een montagekraan voor herstellingswerken aan het dak 

van de kerk te Houtave worden volgende straten op 19/12/2022 volledig afgesloten voor het 

verkeer voor de duur van de werkzaamheden: Kerkhofstraat, Pastoriestraat en Zakstraat. 

14. Tijdelijke politieverordening m.b.t. de werkzaamheden van 19/12/2022 t.e.m. 
23/12/2022 in de Blankenbergse Dijk Zuid t.h.v. het huisnummer 4. 

Naar aanleiding van werkzaamheden wordt de Blankenbergse Dijk Zuid volledig afgesloten 

voor het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, voor de duur van de werkzaamheden. Deze 

zullen plaatsvinden tussen 19/12 en 23/12/2022 tussen 9.00u tot 17.00u. 

Omleiding wordt voorzien via de Meetkerkestraat en de Blauwe Torenstraat. 

15. Toelatingen. 

Toelating verlenen tot het organiseren van een stille studeerruimte in de raadzaal van het 

gemeentehuis, dit van 14/12/2022 t.e.m. 27/01/2023 tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis. 

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot het huren van een extra bus voor een 

rit naar de Westhoek in het kader van project WO I op 09/03/2023. Kostprijs bedraagt 867,00 

euro inclusief btw. 

16. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

17. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


