COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 26 FEBRUARI 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur
1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen van 5 en 12 februari 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 22 februari 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 22 februari 2019 (punt 2.2.)

4.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op
22 februari 2019 (punt 2.3.)

5.

Toelating aan Wielerclub De Mosquito’s Oudenburg voor de verkoop van steunkaarten met
tombolanummer waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor het inrichten van wielerwedstrijden
voor elite renners zonder contract en beloften op zaterdag 8 en donderdag 13 juni 2019 (punt
3.1.)

6.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-4) voor het kerkhof van Oudenburg
op het urnenveld (punt 5.1.1.)

7.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-5) voor het kerkhof van Oudenburg
(punt 5.1.2.)

8.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-6) voor het kerkhof van Westkerke
(punt 5.1.3.)

9.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-7) voor het kerkhof van Ettelgem
(punt 5.1.4.)

10.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het afbreken van een bestaande open
hangaar (192 m²), (nabij) Oude Gistelseweg 2 (dossier OMV-201800142) (punt 6.1.1.)

11.

Aktename van een melding voor het plaatsen van een veranda, Eernegemsestraat 12
(dossier OMV-201900010) (punt 6.2.1.)

12.

Aktename van een melding voor het plaatsen van een poort in een bestaande omheining,
Sint-Audomarusplein 6 (dossier OMV-201900013) (punt 6.2.2.)
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13.

Kennisname van een openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een omgevingsvergunning voor natuurbuurt (lob 2); bouwen van vijf eengezinswoningen (vier halfopen en
één gesloten bebouwing), Cyriel Astaesstraat (dossier OMV-201900006) (punt 6.3.1.)

14.

Kennisname van een openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor natuurbuurt (lob 3); bouwen van vijf eengezinswoningen (vier
halfopen en één gesloten bebouwing), Cyriel Astaesstraat (dossier OMV-201900007) (punt
6.3.2.)

15.

Kennisname van het verdelingsplan en het bestemmingsattest (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de
verkoop van percelen, Oude Gistelseweg 14 (punt 6.4.1.)

16.

Verhuur van de M.Gysselingzaal aan het Rode Kruis op zaterdag 9 maart 2019 voor de
jaarlijkse viering van de verdienstelijke bloedgevers en uitreiking van de brevetten Eerste Hulp
van 2018 (punt 12.1.1.)

17.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan Julita bvba voor een informatievergadering
Storm/Aspiravi op donderdag 14 maart 2019 (punt 12.2.1.)

18.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan OCMW Oudenburg voor een voordracht over
waardige levensbeëindiging en wilsbeschikking op maandag 18 maart 2019 (punt 12.2.2.)

19.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan de Landelijke Gilde Oudenburg voor een
infoavond voor de Landelijke Gildes Oudenburg, Eernegem en Gistel op donderdag
21 maart 2019 (punt 12.2.3.)

20.

Beslissing tot deelname aan de actie #sportersbelevenmeer voor het jaar 2019 (punt 12.3.)

21.

Aanwerving van een voltijdse administratief medewerker (baliebediende) voor de dienst
cultuur (Romeins Archeologisch Museum en cultuurcomplex ipso facto), deels in het kader van
Sociale Maribel, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 8 maart
2019 (nieuw contract) (punt 13.1.)

22.

Kennisname van de rapportering inzake dagelijks personeelsbeheer over de maand januari
2019 (punt 13.2.)

23.

Aanstelling van één sportmonitor als statuut monitor ter ondersteuning van de stedelijke
sportkampen tijdens de krokusvakantie 2019 (punt 13.3.)
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