COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 19 MAART 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur

1.

Hervaststelling van de interne bevoegdheidsregeling voor de bestuursperiode 2019-2024 als
gevolg van het ontslag van vierde schepen (en voorzitter van het bijzonder comité) Jaak
Lingier en zijn opvolging door Romina Vanhooren (punt 0)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 15 maart 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 15 maart 2019 (punt 2.2.)

4.

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

5.

Vaststelling van het recht op verminderd tarief inzake de algemene gemeentebelasting voor
gezinnen voor het aanslagjaar 2018 (punt 2.4.)

6.

Vaststellen van het eerste aanvullend kohier betreffende de algemene gemeentebelasting op
economische entiteiten (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 ingevolge dringende
inkohiering (punt 2.5.)

7.

Toekennen van een wijziging van de vergunning aan GB Service vof voor de exploitatie van
een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor 2 nieuwe voertuigen met
herkenningstekens 1309 en 1310 en kennisname van de buitendienststelling van 2 voertuigen
met herkenningstekens 1302 en 1304 (punt 6.1.)

8.

Kennisname en advies tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen (punt 6.2.1.)

9.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning,
het slopen en herbouwen van de aanbouw (met uitbreiding), Nieuwstraat 45 (dossier OMV201800137) (punt 6.3.1.1.)

10.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis (26,25 m²),
Cyriel Astaesstraat 2 (dossier OMV-201800141) (punt 6.3.1.2.)

11.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor de renovatie van een eengezinswoning;
gevel-, dak-, instandhoudingswerken en renovatiewerken binnen een gebouw zonder
volumevermeerdering, Oude Brugseweg 19 (dossier OMV-201900008) (punt 6.3.1.3.)

12.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een houten carport aan
een bestaande garage, Oude Brugseweg 285 (dossier OMV-201900009) (punt 6.3.1.4.)
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13.

Kennisname van de opening van een openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor een functiewijziging, namelijk van woning naar kangoeroewoning
met uitbreiding van de leefruimte en verbinding met de twee entiteiten, Brugsesteenweg 271
(dossier OMV-201900020) (punt 6.3.2.1.)

14.

Kennisname van de opening van een openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor een reliëfwijziging van een kavel voor professionele
landbouwactiviteiten in het kader van een verbeterd bodembeheer, Paddegatstraat (nabij
autosnelweg) (dossier OMV-201900022) (punt 6.3.2.2.)

15.

Kennisname van de opening van een openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal (89,95 m²), Oude Brugseweg 53
(dossier OMV-201900023) (punt 6.3.2.3.)

16.

Kennisname van de opening van een openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis (20,14 m²), Oude Brugseweg 84
(dossier OMV-201900024) (punt 6.3.2.4.)

17.

Goedkeuring van de offerte van netbeheerder Infrax (thans Fluvius) voor de aanleg van
openbare verlichting in het groepsbouwproject Schoolstraat (Doornhoek) (dossier P/045669)
(punt 6.3.3.1.)

18.

Goedkeuring van de offerte van netbeheerder Fluvius (voorheen Infrax) voor de aanleg van
openbare verlichting in het verkavelings- en groepsbouwproject Wevershoek (dossier
P/045845) (punt 6.3.3.2.)

19.

Toekenning van een bijkomend huisnummer voor de bouw van 7 woningen
(8 wooneenheden) en de uitbreiding met een magazijn-bedrijfsgebouw, Dorpsstraat tussen
120 en 124 (dossier OMV-201800128) (punt 6.4.1.)

20.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op vrijdag 26 april 2019 van het Joc ‘t
Scharnier, Hoogstraat 17, ter gelegenheid van een afterparty (punt 6.5.1.1.)

21.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op vrijdag 5 april 2019 van het Joc ‘t
Scharnier, Hoogstraat 17, ter gelegenheid van een fuif (punt 6.5.1.2.)

22.

Toelating aan de vzw Schuttersvrienden Oudenburg voor het organiseren van een
kleiduifschieting in de Hillenweg op zaterdag 18 mei 2019 en zondag 19 mei 2019 (punt
6.5.2.1.)

23.

Toelating aan de vzw Schuttersvrienden Oudenburg voor het organiseren van een
kleiduifschieting in de Hillenweg op zaterdag 3 augustus 2019 en zondag 4 augustus 2019
(punt 5.5.2.2.)

24.

Toelating aan vzw Schuttersvrienden Oudenburg voor het organiseren van een
kleiduifschieting in de Hillenweg op zaterdag 21 september 2019 en zondag 22 september
2019 (punt 6.5.2.3.)

25.

Goedkeuring van de offerte van Fluvius (voorheen Infrax) inzake het ondergronds brengen
van het elektriciteits- en kabeltelevisienet en het aanpassen van de openbare verlichting in de
Zandvoordsestraat en de Vaartstraat te Oudenburg (dossier P/042905-D/273257) (punt 8.1.)

26.

Aanvaarding van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en
rioleringswerken op het einde van de Raphaël de Mercatellisstraat (Villabouw Bostoen nv)
(punt 8.2.)
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27.

Aanvaarding van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de aanleg van de wegenis
en de groenaanleg ten behoeve van de nieuwe lanen in de Cyriel Astaesstraat (in het kader
van project Ecovillage van Villabouw Bostoen nv) (punt 8.3.)

28.

Beslissing tot deelname aan de Buitenspeeldag op 24 april 2019 (punt 12.1.)

29.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan KSA Westkerke voor een paaseierenraap op
zondag 21 april 2019 (punt 12.2.1.)

30.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan CD&V Oudenburg voor een paasontbijt op zondag
21 april 2019 (punt 12.2.2.)

31.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal van vrijdag 26 april 2019 tot en met zaterdag 27 april 2019
voor een privéfeest (punt 12.3.1.)

32.

Verhuur van de M.Gysselingzaal aan het Rode Kruis op zondag 5 mei 2019 voor een feestje
van het Rode Kruis (punt 12.4.1.)

33.

Voorlopige aanvaarding van de schenking van een AED-toestel door het Rode Kruis (punt
12.5.)

34.

Aanwerving van een voltijds coördinator onroerend erfgoed voor de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Polderrand in contractueel verband met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 10 april 2019 (nieuw contract)
(punt 13.1.)

35.

Aanwerving van een deeltijdse (25/38) begeleider voor tewerkstelling in de buitenschoolse
kinderopvang, in contractueel verband, met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur,
met ingang van 25 maart 2019 (vervangingscontract) (punt 13.2.)

36.

Kennisname van het verslag van de kerkraad van de kerkfabriek van Westkerke van
woensdag 20 februari 2019 (punt 14.1.1.)

Namens het stadsbestuur
Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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