COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 26 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 5 maart 2019 (punt 1.1.)

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Besluit tot vernietiging van de automobielverzekeringspolis voor de lichte vrachtwagen Fiat
Dukato met nummerplaat KDL866 (punt 2.4.)

6.

Besluit tot afsluiting van een automobielverzekeringspolis voor de gesloten bestelwagen met
laadbrug Ford Transit 2T Trend 350E L4 met nummerplaat 1VUY198 (punt 2.5.)

7.

Toelating aan de Vlaamse Reddingshonden, voor gebruik van een deel van de site van de
Abdijhoeve in Oudenburg voor trainingen, vanaf 1 april 2019 tot halverwege juni (punt 4.1.)

8.

Besluit tot vaststelling van de kiezerslijst en tot nadere regeling van de organisatie van de
verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 (punt 5.1.)

9.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een automatische poort met omheining, Cyriel
Astaesstraat 2 (dossier OMV-201900025) (punt 6.1.1.1.)

10.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor de renovatie van gevels en het plaatsen van isolatie, het
vernieuwen van het dak, het vervangen van de ramen en het plaatsen van een veranda,
Torhoutweg 5 (dossier OMV-201900027) (punt 6.1.1.2.)

11.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een stal voor twee paarden met voederberging,
Vanderkinderenweg z/n (dossier OMV-201900029) (punt 6.1.1.3.)

12.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een handelspand met een gelegenheidszaal,
Hoogstraat 5 en 11A (dossier OMV-201900030) (punt 6.1.1.4.)
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13.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het regulariseren van een woongelegenheid in een bestaand
hotel, Groenedijkstraat 5 en 5A (dossier OMV-201900031) (punt 6.1.1.5.)

14.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de splitsing van percelen,
Ettelgemsestraat 96 (punt 6.2.1.)

15.

Rapportering van het besluit voor de subsidiëring van milieu- en natuurtaken uitgevoerd door
doelgroepwerknemers in 2018 aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie
(punt 6.3.1.)

16.

Besluit tot verlenging van de inschakeling van De Duinenwacht voor de uitvoering van milieuen natuurtaken door doelgroepwerknemers (inzonderheid het pesticidenvrij beheer van het
openbaar domein) voor het jaar 2019 (punt 6.3.2.)

17.

Goedkeuring van de uitbreiding van het waterdistributienet omvattende een aftakking van de
Noordstraat nummer 2 naar Molenstraat nummer 1 (punt 7.1.)

18.

Aanstelling van een bijkomende vrijwillige molenaar voor het bemannen en bedienen van de
Witte Molen In Roksem (punt 8.1.)

19.

Besluit tot deelname aan het project KI:SS West (Kernversterking door innovatie: samen sterk
in West-Vlaanderen) van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (punt 11.1.)

20.

Besluit tot aanstelling van diverse animatoren (met het statuut van vrijwilliger) ter
ondersteuning van de stedelijke speelpleinwerking tijdens de paasvakantie 2019
(punt 12.1.1.)

21.

Besluit tot aanstelling van twee hoofdanimatoren (met het statuut van monitor) ter
ondersteuning van de stedelijke speelpleinwerking tijdens de paasvakantie 2019
(punt 12.1.2.)

22.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal aan Open Vld Oudenburg op zaterdag 11 mei 2019 voor
een kaas- en breugelavond (punt 12.2.1.)

23.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal op donderdag 30 mei 2019 voor een privéfeest
(punt 12.2.2.)

24.

Princiepsbesluit tot ondersteuning van het voorstel om een projectaanvraag Geïntegreerd
Breed Onthaal - Lokaal Sociaal Beleid (2019) in te dienen, samen met alle andere lokale
besturen uit de eerstelijnszone Houtland en Polder en met de eerstelijnszones Westkust en
Polder en Westhoek, en preliminair besluit in dit verband tot samenwerking met de
dienstverlenende vereniging Westhoek (punt 12.3.)

25.

Kennisname van de stages in het kader van de lokale opvoedingsondersteuning (De Katrol)
voor het tweede semester van het schooljaar 2018-2019 (punt 13.1.)

26.

Instemming met het voorstel tot een terbeschikkingstelling door het OCMW van Oudenburg
aan de stad Oudenburg voor een tewerkstelling bij de milieudienst en de technische
uitvoeringsdienst in het kader van een Traject Tijdelijke Werkervaring (TWE), eerst in het
kader van een beroepsverkennende stage en aansluitend in het kader van tewerkstelling op
basis van artikel 60 § 7 van de OCMW-wet, met ingang van 2 april 2019 (punt 13.2.)
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