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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 6 december 2021

1. Aanvraag omgevingsvergunning - sluiten openbaar onderzoek.
Sluiten van het openbaar onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als
onderwerp "het verbouwen hoevewoning" Biezenstraat 4.

2. Omgevingsvergunning - adviesverlening.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies inzake de omgevingsvergunningsaanvraag met
als onderwerp : bouwen/slopen/verbouwen & verder exploiteren van een varkens- en
rundveehouderij Bontepoortstraat 3 te Zuienkerke en Zeetaan 7 te Brugge. Het advies beperkt
zich echter tot de handelingen die betrekking hebben op die delen die zich op het grondgebied
van Zuienkerke bevinden.

3. Omgevingsvergunning
Verlenen van een omgevingsvergunning met als onderwerp : "Woonontwikkeling Zuienkerke
dorp" op het perceel gelegen Nieuwe Steenweg 51

4. Concessie van grafruimte.
Verlenging met 30 jaar van een bestaande dertigjarige vergunning op het kerkhof te
Zuienkerke.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/105 en geeft opdracht deze
facturen te betalen.

6. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/675 te.m. VK1/2021/690.

7. Toekenning overlevingspensioen.
Het College stelt het bedrag voor de gerechtigde van het overlevingspensioen van een
gewezen gemeentemandataris vast.

8. Terugbetaling borgsom
Goedkeuren van een terugbetaling van de bouwwaarborg aan betrokken bouwheer na
controle van het openbaar domein door de technische dienst van de gemeente.

9. Kilometervergoedingen
Goedkeuring wordt verleend tot uitbetaling van de aangevraagd kilometervergoeding in de
maand december.

10. Kohier belasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een goedgekeurde
verkaveling.

Het college stelt het belastingkohier vast van de niet-bebouwde percelen gelegen in een
goedgekeurde verkaveling voor het aanslagjaar 2021 ten bedrage van 4.584,28 euro.

11. Vaststellen onwaarde belasting op huisvuil 2021
Het college stelt een onwaarde vast voor een huisvuilbelasting ten bedrage van 40 euro.

12. Fluvius - aanpassing afkoppeling in de Prins Leopoldstraat
Het college verleent zijn goedkeuring aan de offerte voor het plaatsen van een nieuwe
eindpaal en het aanpassen van de afkoppeling t.h.v. de Prins Leopoldstraat ten bedrage van
2.462,- euro (inclusief BTW).

13. Speelpleinwerking de Ploeters
Het college stelt de data voor de speelpleinwerking 2022 vast.
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14. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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