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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 30 augustus 2021

1. Verslag.

Het verslag van de vergaderingen d.d. 23/08/2021 wordt goedgekeurd.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp: de
restauratie en herbestemming hoeve De Hemel het bouwen/slopen/verbouwen en verder

exploiteren van een varkens- en rundveehouderij op het perceel gelegen Bontepoortstraat 3.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
INR Kwetshage - Meetkerkse Moeren - inrichting Meetkerkse Moeren op het perceel

gelegen Molenweg 1-5.

4. Melding IIOA - aktename.

Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
(IIOA), zijnde plaatsen van een bovengrondse propaantank met inhoud van 1600 liter,
gelegen te Blankenbergse Steenweg 31.

5. Schrappen risicoperceel.
Beslissen om een perceel te schrappen uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden.

6. Concessie urnengraf.
Verlenen van een vijftigjarige concessie voor een umengrafop het kerkhof te Zuienkerke.

7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/76 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

8. Invorderingsstaten.
Volgende invorderings staten wordt opgemaakt: VK1/2021/339 t.e.m. VK1/2021/347.

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

10. Vaststellen onwaarden belasting.

Beslissen om bepaalde belastingen van het kohier huisvuilbelasting in onwaarde te plaatsen.

11. Vaststellen onwaarden schuldvorderingen.

Beslissen om bepaalde schuldvorderingen in onwaarde te plaatsen.

12. Kohier leegstand.

Vaststellen van het kohier gemeentebelasting op leegstand - aanslagjaar 2021 ten bedrage van
8.250,00 euro

13. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van twee antennehoezen, dienstig voor de

volleybalclub Mehoni, voor een bedrag van 24,95 euro en 6,95 verzendkosten.

14. Aanleg van voetpaden in Hoeksam.
Vaststellen van de aan te schrijven aannemers teneinde een offerte te ontvangen voor de
aanleg van voetpaden in Hoeksam.
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15. Nutsmaatschappijen.

Beslissen deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis van Fluvius op 09/10/2021 door de
verlichting van de kerken te laten doven tijdens de werkuren.

16. Tijdelijke voltijdse betrekking administratief medewerker (C1) voor de dienst
Omgeving en de Technische Dienst.

Weerhouden van kandidaten voor de tijdelijke voltijdse betrekking administratief medewerker
(Cl) voor de dienst Omgeving en de Technische dienst.

17. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van het Sportcentmm voor

de jaarlijkse Sprong op 06/09/2021 en tot gebruik van de gemeentelijke bus om de kinderen
van de derde kleuterklas / eerste en tweede leeijaar naar Meetkerke te brengen en terug te
halen.

Toelating verlenen tot het verschaffen van de adressen van de inwoners geboren in 1956 en
1961.

18. Hoplr-verlenging licentie.
Beslissen de licentie met Hoplr te verlengen.

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

20.Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur /- Devyoorzitter
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