COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 12 MAART 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 19 en 26 februari 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 8 maart 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 8 maart 2019 (punt 2.2.)

4.

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

5.

Erkenning van de aanvraag van een niet-Belgische burger van de Europese Unie tot
inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de verkiezing van het Europees
Parlement van 26 mei 2019 (punt 5.1.)

6.

Kennisname van het arrest ingevolge een vordering tot vernietiging van de beslissing van
28 juli 2017 inzake het project Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge
(grensoverschrijdend project met gemeenten Blankenberge, De Haan, Jabbeke en
Zuienkerke) nabij Vaartdijk-Noord/Klemskerksestraat en nabij Kwadeweg/Klemskerksestraat
(dossier 4146/2016) (punt 6.1.1.)

7.

Kennisname van het verdelingsplan en het bestemmingsattest (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de
splitsing van percelen in functie van schenking, Zandvoordsestraat 78 (punt 6.2.1.)

8.

Toekenning van huisnummers voor een nieuwbouw loods met kantoor en woning,
Leo Baekelandlaan (dossier OMV-201800151) (punt 6.3.1.)

9.

Principiële toekenning van een subsidie aan Rode Valken Oudenburg, Werkgroep Kern
Ettelgem, Natuurpunt Gistel Oudenburg en een privé-initiatief voor het organiseren van
zwerfvuilopruimacties (punt 6.4.1.)

10.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op zaterdag 29 maart 2019 in de SintArnolduszaal, Marktstraat 1 voor een privé-evenement (punt 6.4.2.1.)

11.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op vrijdag 5 juli 2019 van het vzw
Parochiaal Centrum Roksem, voor een dansnamiddag met optreden (punt 6.4.2.2.)

12.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op zaterdag 6 juli 2019 van het vzw
Parochiaal Centrum Roksem, voor Rockyrok (punt 6.4.2.3.)
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13.

Toelating voor het organiseren van een kleiduifschieting in de Hillenweg op zaterdag
16 maart 2019 en zondag 17 maart 2019, verleend aan vzw Schuttersvrienden Oudenburg
(punt 6.4.3.)

14.

Toelating voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de Abdijlaan door Proximus,
omvattende het leggen van kabels en buizen en het verplaatsen van kasten (dossier
434381+1) (punt 7.1.)

15.

Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen
(verwerkingsverantwoordelijke) en de stad Oudenburg (verwerker) met betrekking tot de
ondersteuning bij de groepsaankoop groene stroom voor particuliere en professionele
contracten 2018-2019 (punt 11.1.)

16.

Verhuur van de M. Gysselingzaal op zondag 12 mei 2019 voor een privéfeest (punt 12.1.)

17.

Goedkeuring van een aanvraag voor een stage bij de buitenschoolse kinderopvang vanaf
maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 21 juni 2019 (punt 13.1.)

18.

Goedkeuring van een aanvraag voor een stage bij de technische uitvoeringsdiensten vanaf
woensdag 20 maart 2019 tot en met vrijdag 5 april 2019 (punt 13.2.)

19.

Einde, in onderling overleg, van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, deeltijds
contractueel begeleider in de buitenschoolse kinderopvang (punt 13.3.)

Namens het stadsbestuur
Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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