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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 6 september 2021
1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 30/08/2021 wordt goedgekeurd.
2. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.

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

Milieu: aanvraag bij mndveehouderij op het perceel gelegen Blankenbergse Dijk Noord 19.
3. Melding aanvraag omgevingsvergunning - aktename.
Akte nemen van de melding voor het inrichten van een zorgwoning, gelegen te Domein 21.
4. Aanvraag toelage onderhoud kleine landschapselementen - goedkeuring uitbetaling.
Goedkeuring verlenen aan een aanvraag tot het uitbetalen van de gemeentelijke toelage voor
het onderhoud van bomen.
5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/77 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.
6. Invorderingsstaten.

Volgende invordering sstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/352 t.e.m. VK1/2021/352.
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. Kohier leegstand.
Vaststellen van het kohier gemeentebelasting op kampeerterreinen- aanslagjaar 2021 ten
bedrage van 880,00 euro.
9. Vervangen CV-ketel in Sint-Michielkerk - gunning.
Gunnen van het vervangen van de ketel van de centrale verwarming in de Sint-Michielkerk te
gunnen voor een totaalbedrag van 14.127,50 euro exclusief btw.
10. Bestelbon.
Bestelbon wordt opgemaakt voor de huur van een digitaal bord type 13 Touch, dienstig voor
de gemeentelijke basisschool, aan een maandelijks bedrag van 81,62 euro exclusief btw voor
een periode van 60 maanden.
11. Toelatingen.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het uitvoeren van werken in de Prins Leopoldstraat.

Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor uitstappen.

Toelating verlenen tot gebruik van het Sportcentrum voor kaartnamiddagen voor senioren.
Toelating verlenen voor het bezorgen van een lijst van Zuienkerkse ondernemers i.k.v. een
event om ondernemers in de regio te ondersteunen bij het heropstarten van de economie.
Toelating verlenen aan een auteur tot het bekomen van de lijst van huidige landbouwers te
Houtave in functie van zijn nieuw boek.
12. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
13. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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