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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen  
van Zuienkerke d.d. 19 december 2022 

1. Verslagen. 

De verslagen van de vergaderingen van 31/10/2022 en 14/11/2022 worden goedgekeurd. 

2. Omgevingsvergunning – sluiten openbaar onderzoek. 

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

restauratie van het pompgemaal te Meetkerke op het perceel gelegen Biezenstraat 5. 

3. Aanvraag Omgevingsvergunning – openen openbaar onderzoek. 

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

slopen afdak + luifel, functiewijziging landbouw naar opslag. 

4. Publiciteitsverordening: Openbaar Onderzoek en Plan-MER-Screening. 

Geen opmerkingen of aanbevelingen inzake het openbaar onderzoek m.b.t. de 

Publiciteitsverordening. 

Geen opmerkingen of aanbevelingen inzake de screening m.b.t de Publiciteitsverordening. 

5. Aanvraag 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. 

6. Concessie van grafruimte. 

Goedkeuring verlenen aan de verlenging van een vijftigjarige vergunning met eigen kelder op 

het kerkhof te Houtave. 

Goedkeuring verlenen aan de verlenging van bestaande eeuwigdurende vergunning op het 

kerkhof te Meetkerke. 

7. Mandaten. 

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2022/115, G/2022/116, G/2022/117 en 

G/2022/118 en geeft opdracht deze facturen te betalen. 

8. Invorderingsstaten. 

Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2022/846 t.e.m. VK1/2022/895. 

9. Kilometervergoedingen. 

Goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in de 

maand december. 

10. Bestelbon. 

Bestelbon wordt opgemaakt voor achterloop schrobber type SC530 53BDrive full pkg, 

dienstig voor gebouw gemeenteschool en stofzuiger type VP300 Hepa Basic, voor een bedrag 

van 4.830,00 euro exclusief btw. 

11. Vorderingsstaat 5 werken landbouwwegen 2022 (asfalt). 

Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 5 ten bedrage van 46.864,92 euro inclusief btw, ten 

laste van de gemeente Zuienkerke. 

12. Heraanleg voetweg tussen de Nieuwe Steenweg en de Draaiboomstraat – 
toewijzing der werken. 
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Toewijzen van de opdracht ‘heraanleg voetweg tussen de Nieuwe Steenweg en de 

Draaiboomstraat” aan de laagste toegewezen inschrijver, voor een nagerekend bedrag van € 

69.187,44 (inclusief BTW). 

12. Aanstelling administratief medewerker voor 2/36 in vast wervingsambt. 

In vast verband benoemen van een medewerker aan het gemeentelijk basisonderwijs van de 

Gemeentelijke Basisschool in het ambt van administratief medewerker voor 2/36 met ingang 

van 01/01/2023. 

13. Aanstelling kinderverzorgster voor 1/32 in vast wervingsambt. 

In vast verband benomen van een medewerker aan het gemeentelijk basisonderwijs van de 

Gemeentelijke Basisschool in het ambt van kinderverzorgster voor 1/32 met ingang van 

01/01/2023. 

14. Tijdelijke politieverordening Pastoriestraat. 

Naar aanleiding van het plaatsen van een plooitent en een koelaanhangwagen wordt er 

parkeerverbod voorzien in de Pastoriestraat op 24, 25 en 31/12/2022, aan beide zijden van de 

straat, vanaf huisnummer 4 t.e.m. deels 4A, voor de duur van de werkzaamheden. 

15. Meldingen. 

Het College neemt kennis van de mededelingen. 

16. Varia. 

Het College neemt kennis van de varia en vragen. 

17. Vaststellen agendapunten gemeenteraad 29/12/2022. 
 

i.o. 
 

De Algemeen Directeur      De Voorzitter   


