COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 22 JANUARI 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur

1.

Vastlegging van uitgaven en visering van bestelbons voor de boekjaren 2018 en 2019
(punt 2.1.)

2.

Vaststelling van invorderingsrechten en opmaak van invorderingsstaten voor de boekjaren
2018 en 2019 (punt 2.2.)

3.

Goedkeuring van de te betalen bedragen en wijze van betaling voor de boekjaren 2018 en
2019 (punt 2.3.)

4.

Vaststellen van de kohieren betreffende de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en
woningen voor het aanslagjaar 2019 ingevolge dringende inkohiering (punt 2.4.)

5.

Ontvangst van de 80-jarigen van Roksem en Westkerke op zondag 28 april 2019 in de
raadzaal van het stadhuis (punt 4.1.)

6.

Kennisname van de brief van Geassocieerde notarissen Vander Heyde, van Opstal & van
Tieghem, Vijverstraat 49 te 8400 Oostende, inzake de afsplitsing van een perceel
landbouwland met loods, 4/A/882D (deel van) (punt 6.1.1.)

7.

Kennisname van het toekennen van een omgevingsvergunning door de deputatie, voor het
bouwen van een kippenstal en het uitbreiden, hernieuwen en verder exploiteren van de
omgevingsvergunning, Waerevaartsstraat 7 (dossier OMV-201800104) (punt 6.1.2.)

8.

Toekennen van nieuwe huisnummers voor het bouwen van een meergezinswoning
(5 appartementen) na het slopen van de bestaande woning, Zuidstraat 26 en schrapping van
het oude huisnummer (dossier OMV-201800069) (punt 6.2.1.)

9.

Aktename van de melding van overname van een vergunde inrichting, Oudekerkstraat 24
(dossier OMV-201800146) ( punt 6.3.1)

10.

Kennisname, met positief advies, van de aanvraag van JOC ’t Scharnier voor een afwijking op
de geluidsnormen op vrijdag 8 februari 2019 in Joc ‘t Scharnier, Hoogstraat 17, ter
gelegenheid van een fuif (punt 6.3.2.)

11.

Kennisname, met positief advies, van de aanvraag van JOC ’t Scharnier voor een afwijking op
de geluidsnormen op vrijdag 8 maart 2019 in Joc ‘t Scharnier, Hoogstraat 17, ter gelegenheid
van een fuif (punt 6.3.3.)

12.

Kennisname, met positief advies, van de aanvraag van Bin Oudenburg voor een afwijking op
de geluidsnormen op zaterdag 9 maart 2019 in ipso facto, Marktstraat 25, ter gelegenheid van
een rockconcert (punt 6.3.4.)
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13.

Toekennen van een kapvergunning voor het kappen van vijf hoogstambomen,
Gistelsesteenweg 96 (punt 6.4.)

14.

Vaststelling van de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden voor het leveren van
huisvuilzakken voor 2019 en keuze van de leveranciers (punt 8.1.)

15.

Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan ’t Schrijverke op donderdag 24 januari 2019 voor
een oefenavond in kalligrafie (punt 12.1.1.)

16.

Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan de kerkfabriek van Ettelgem op woensdag 23
januari 2019 voor een vergadering (punt 12.1.2.)

17.

Kennisname van het verslag van de kerkraad van de kerkfabriek van Roksem van vrijdag 28
december 2018 (punt 14.1.1.)
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