COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 8 JANUARI 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur
1.

Voorafgaande beslissing over de interne bevoegdheidsverdeling voor de bestuursperiode 20192024 (punt 0)

2.

Toelating aan Jovan voor het plaatsen van publiciteitsborden langs de openbare weg naar
aanleiding van de antiek- en brocantebeurs op zondag 24 februari 2019 en zondag 10
november 2019 in sporthal Ter Beke in Oudenburg (punt 3.1.)

3.

Toelating aan KWB Oudenburg voor het gebruik van de terreinen aan de Abdijhoeve als
parking naar aanleiding van de rommelmarkt op donderdag 15 augustus 2019 (punt 4.1.)

4.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2018-36) voor het kerkhof van Oudenburg in
een urnenveld (punt 5.1.1.)

5.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-1) voor het kerkhof van Oudenburg in
een urnenveld (punt 5.1.2.)

6.

Kennisname van het openbaar onderzoek en het verlenen van gunstig advies voor de renovatie
door Aquafin van de collector afwaarts persleiding Geneverpiete (tot Goedeboterstraat). Het
openbaar onderzoek loopt van 21 december 2018 tot 21 januari 2019 (punt 6.1.1.)

7.

Kennisname van het openbaar onderzoek voor het verbouwen van een eengezinswoning, het
slopen en herbouwen van de aanbouw (met uitbreiding) in de Nieuwstraat 45 (dossier OMV201800137). Het openbaar onderzoek loopt van 11 januari 2019 tot 10 februari 2019 (punt
6.2.1.)

8.

Kennisname van het openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis in de Cyriel
Astaesstraat 2 (dosier OMV-201800141). Het openbaar onderzoek loopt van 11 januari 2019
tot 10 februari 2019 (punt 6.2.1.)

9.

Gunstig advies over de vraag tot splitsing van percelen met het oog op verkoop, Pardoenstraat
12 (landgebouw bij ’t Klokhof). (punt 6.3.)

10. Toekennen van nieuwe huisnummers voor de meergezinswoning (4 appartementen) na
verbouwing van de eengezinswoning in de Eernegemsestraat 14A en schrapping van het oude
huisnummer (dossier OMV-201800099) (punt 6.4.1.)
11. Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan vzw Rotary Maritiem Oostende op dinsdag 26
februari 2019 om 19 uur voor een lezing met Sven Nys (punt 12.1.1.)
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2.
12. Verhuur van de Sint-Arnolduszaal aan KWS Oudenburg vanaf zaterdag 9 februari 2019 om 8
uur tot en met zondag 10 februari 2019 om 8 uur voor een sponsoravond met maaltijd (punt
12.2.2.)
13. Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan CD&V Oudenburg op dinsdag 15 januari 2019,
van 19 tot 24 uur, voor een vergadering (punt 12.3.1.)
14. Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan de kerkfabriek van Ettelgem op dinsdag 29 januari
2019, van 19 tot 24 uur, voor een vergadering (punt 12.3.2.)
15. Kennisname van de lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de raad voor
maatschappelijk welzijn van Oudenburg van 4 december 2018 (punt 14.1.)
16. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van Polderrand van 12 december 2018
(punt 14.2.)
17. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van Ginter van woensdag 12 december
2018 (punt 14.3.)

Namens het stadsbestuur

Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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