COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 5 MAART 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur

1.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 1 maart 2019 (punt 2.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 1 maart 2019 (punt 2.2.)

3.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op
1 maart 2019 (punt 2.3.)

4.

Kennisname van de negatieve beslissing van de deputatie ingevolge beroep tegen de
weigering van de omgevingsvergunning voor reliëfwijziging van een akker voor professionele
landbouw, gelegen tussen de spoorweg en de autosnelweg (dossier OMV-201800051) (punt
6.1.1.)

5.

Aktename van een melding voor het plaatsen van een veranda, Aernoudstraat 21 (dossier
OMV-201900015) (punt 6.1.2.1.)

6.

Aktename van een melding voor het plaatsen van een carport, Zuidstraat 16 (dossier OMV201900017) (punt 6.1.2.2.)

7.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een loods met kantoor en
woning, Leo Bakelandlaan (dossier OMV-201800151) (punt 6.1.3.1.)

8.

Kennisname van de opening van het openbaar onderzoek voor het plaatsen van een sanitair
blok op de parking gelegen langs de A18 in Westkerke (dossier OMV-201900012)
(punt 6.2.1.)

9.

Goedkeuring van de meerwerken en de meerkosten in het kader van de ruwbouwwerken met
betrekking tot de verbouwing en de uitbreiding van de lokalen van de KSA en KLJ te
Westkerke (punt 8.1.)

10.

Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst met Cipal Schaubroeck nv inzake de
gegevensbescherming betreffende de dienstverlening in het kader van de verkiezingen van
26 mei 2019 (punt 11.1.)

11.

Princiepsbesluit over de delegatie van de aanstelling van animatoren met het statuut van
vrijwilliger ter ondersteuning van de Funtourdagen en de tienerwerking (punt 12.1.)
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