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Besluiten l ijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 11 oktober 2021
1. Verslag.

Het verslag van de vergadering d.d. 04/10/2021 wordt goedgekeurd.
2. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
INR Kwetshage - Meetkerkse Moeren - inrichting Meetkerkse Moeren.
3. Aanvraag omgevingsvergunning - advies.

Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies aan het Departement Omgeving inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag met als onderwerp: INR Kwetshage - Meetkerkse Moeren
- inrichting Meetkerkse Moeren.
4. Projectoproep "Iedereen digitaal" voor lokale besturen.

Akkoord gaan met de inhoud van het projectvoorstel "Iedereen digitaal in de regio
Werkkracht 10 Noord: e-inclusiebeleid voor de lokale besturen van Blankenberge, Damme,
Knokke-Heist en Zuienkerke. Akkoord gaan met het solidariteitsprincipe.
5. Overlegstructuur Werkkrachtl O - VDAB.
Akkoord gaan met de voorgestelde overlegstructuur rond de arbeidsmarkt in regio Brugge
om de samenwerking tussen de lokale besturen en VDAB te versterken.
6. Begraafplaatsen.
Medewerking verlenen aan de 1 1-novemberviering. Bestelbon wordt opgemaakt voor 4
bloemstukken. 40,00 euro wordt voorzien voor de klaroenen.
7. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/89, G/2021/90, G/2021/91 en
G/2021/92 en geeft opdracht deze facturen te betalen.
8. Kilometervergoedingen.

Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagde kilometervergoedingen in
de maand oktober.
9. Interne kredietaanpassing nr. 1/2021.
Goedkeuren van de door de financieel directeur voorgestelde interne kredietaanpassing.
10. Kohieren.

Vaststellen van volgende belastingkohieren gemeentebelasting:
• tweede verblijven - aanslagjaar 2021 ten bedrage van 95.550,00 euro.
• het te huur stellen van kamers - aanslagjaar 2021 ten bedrage van 3.440,00 euro.
• ophalen huisvuil - aanslagjaar 2021 ten bedrage van 43.530,00 euro.
11. Bestelbonnen.
B Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van zitbanken, bloembakken e.d., dienstig
voorde pastorietuin te Zuienkerke, voor een totaalbedrag van 9.388,12 euro incL btw.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor 25.600 huisvuilzakken van 60 liter voor een bedrag van
2.302,72 euro.

• Bestelbon wordt opgemaakt voor een frietmobiel op de officiële opening van de
gemeentelijke basisschool op 27/11/2021 , voor een bedrag van 4 euro inclusief btw per
persoon en 100 euro vaste kosten.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor certificatenbeheer voor een bedrag van 10,89 euro
inclusief btw per certificaat per maand.
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12. Vrijgave borgsom.
Goedkeuring verlenen tot het vrijstellen van de volledige waarborgsom voor de werken
'grondophoging Schoeringsfraat te Zuienkerke'.
13. Seniorenadviesraad.
Akkoord gaan met de heropstart van het dorpsrestaurant en met het op zich nemen van de
meerkosten boven 10 euro per persoon. Akkoord gaan met het geven van een attentie aan

de 80 plussers. Het College gaat niet akkoord gaan met het plaatsen van bordjes die
uitwijkstroken aankondigen.
14. Dag van de Jeugdbeweging.
Akkoord gaan met de aankoop van drie waardebonnen van 25 euro/stuk als geschenk voor
de Zuienkerksejeugdverenigingen.

15. Vrijstelling huurjeugdlokalen.
Gelet op de opgelegde coronamaatregelen beslist het College het maandelijks huurgeid voor
de gemeentelijke lokalen vrij te stellen voor de Zuienkerkse jeugdverenigingen en dit voor de
eerste helft van 2021 (januari -juni).
16. Verdeling subsidies jeugdwerk.

Akkoord gaan met de uitbetaling van de subsidies aan de jeugdverenigingen.
17. Bijgevraagde werken - herstellingswerken Vaartstraat - goedkeuring.
Goedkeuring verlenen aan de bijgevraagde werken voor de herstellingswerken in de
Vaartstraat en de Schoeringstraat voor een bedrag van 4.865,50 euro exclusief btw.
18. Aanleg van voetpaden in Hoeksam - Gunning.
Gunnen van de opdracht "Aanleg van voetpaden in Hoeksam" voor een nagerekend bedrag
van 113.361,33 euro inclusief btw.
19. Toelatingen.
Toelating verlenen aan Fluvius voor het onderboren van de rijweg ter hoogte van de
Biezenstraat nr. 1.

Instemmen met het intercommunaal voorstel van Farys waarbij de maximale tarieven voor

de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding vanaf 01/01/2022 worden
verkregen door de tarieven voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor 2022 te

vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingscoëfficiënt (momenteel 1,4, onder voorbehoud
van decretale aanpassing).
Toelating verlenen aan De Kassei Klievers voor het voorzien van een stop voor bevoorrading

op de doortocht van de fietsclub op 21/05/2022 te Meetkerke of Houtave.
Toelating verlenen aan MGCC.BE vzw tot het houden van een Europese bijeenkomst van
MG Cars-tocht door Houtave, Meetkerke en Zuienkerke op 27, 28, 29 en 30 Juni 2022.
20. Personeel.

Inschakelen van een personeelslid in een volgende weddeschaal.
Goedkeuring verlenen tot uitbreiding van de tewerkstelling van een personeelslid van 30u
per week naar 30,4u per week vanaf 01/11/2021.
21. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.
22. Varia.
Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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De Algemeen Directeur
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