COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 2 APRIL 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 12 maart 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 29 maart 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 29 maart 2019 (punt 2.2.)

4.

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

5.

Vaststellen van het basiskohier (normaal tarief) en het eerste aanvullend kohier (verminderd
tarief) betreffende de verspreiding van reclamedrukwerk voor het aanslagjaar 2018 (punt 2.4.)

6.

Besluit tot vernietiging van de automobielverzekeringspolis voor de lichte vrachtwagen Ford
Transit met nummerplaat RIA255 (punt 2.5.)

7.

Toelating aan het Rode Kruis, afdeling Oudenburg-Jabbeke, voor het organiseren van een
zelfkleververkoop aan de Zandvoordebrug en aan de Gistelbrug, en een deur-aan-deurverkoop, vanaf donderdag 25 april 2019 tot donderdag 9 mei 2019 (punt 4.1.)

8.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-10) voor het kerkhof van Oudenburg
(punt 5.1.1.)

9.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-11) voor het kerkhof van Oudenburg
(punt 5.1.2.)

10.

Kennisname van de aanvraag tot verzaking aan de verkaveling VK-144/83, gelegen tussen
Dorpsstraat 29 en Schoolstraat 46 (punt 6.1.1.1.)

11.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een terras op de tweede
verdieping van een meergezinswoning, Molenhoek 2 - 4 (dossier OMV-201900016) (punt
6.1.2.1.)

12.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding,
Gistelsesteenweg 63 (dossier OMV-201900019) (punt 6.1.2.2.)

13.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van zes eengezinswoningen en
fietsenberging na sloping van de bestaande bebouwing en aanpassing van de wegenis,
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tussen Schoolstraat 12 en 14 en Dorpsstraat 9A, 9B en 9C (dossier OMV-201800125) (punt
6.1.2.3.)
14.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge aanvraag van een omgevingsvergunning
voor het bouwen van een tuinhuis (12 m²), Anjelierenstraat 21 (dossier OMV-201900032)
(punt 6.1.3.1.)

15.

De toekenning van een subsidie voor de aankoop van legkippen, aanvragen ingediend tussen
1 januari 2019 en 31 maart 2019 (punt 6.2.1.)

16.

Aktename van een principieel akkoord over het raamakkoord inzake het waterbeheer in een
deel van de Nieuwe Polder van Blankenberge in functie van het realiseren van een
klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder en de realisatie van de
langetermijndoelstellingen van het gebied, voor zowel landbouw als natuur (punt 6.3.)

17.

Aanstelling van één begeleider als statuut monitor ter ondersteuning van de buitenschoolse
kinderopvang tijdens de paasvakantie 2019 (punt 13.1.)

18.

Aanstelling van één sportmonitor met het statuut van monitor ter ondersteuning van de stedelijke
sportkampen tijdens de paasvakantie 2019 (punt 13.2.)

19.

Kennisname van de rapportering inzake dagelijks personeelsbeheer over de maand
februari 2019 (punt 13.3.)

20.

Aanstelling van een student in de hoedanigheid van arbeider ter ondersteuning van de dienst
milieu en duurzaamheid tijdens de paasvakantie 2019 in het kader van het coachingtraject
Mooimakers voor de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten (punt 13.3.)

21.

Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur van Polderrand van woensdag
20 maart 2019 (punt 14.1.)

Namens het stadsbestuur
Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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