COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 9 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 19 maart 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 5 april 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 5 april 2019 (punt 2.2.)

4.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op
5 april 2019 (punt 2.3.)

5.

Toelating voor occasionele standplaatsen met een hamburger- en braadworstenkraam
tijdens verschillende manifestaties die in 2019 in Oudenburg georganiseerd worden
(punt 3.1.)

6.

Toelating (met nummer 2019-11) voor een begraving in het urnenveld van Oudenburg zonder
concessie (punt 5.1.)

7.

Kennisname van het besluit van de deputatie houdende een toekenning van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een industrieel gebouw met aanhorigheden
(houthandel), Leo Baekelandlaan z/n (doss. OMV-201800153) (punt 6.1.1.)

8.

Kennisname van het openbaar onderzoek op verzoek van het Provinciebestuur WestVlaanderen, ingevolge een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
diverse stedenbouwkundige handelingen en milieu klasse 1, 2 en 3, Gistelsesteenweg 162
(dossier OMV-201900037) (punt 6.1.2.1.)

9.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een zonevreemde woning, nl. de woning
voorzien van een toeristische logie, Zerkegemsestraat 5 (dossier OMV-201900038)
(punt 6.1.2.2.)

10.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de splitsing van een perceel,
Oude Brugseweg 261 (punt 6.2.1.)

11.

Principiële toekenning van een subsidie aan een privé initiatief voor het organiseren van een
zwerfvuilopruimactie (punt 6.3.1.)

12.

Vaststelling van de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden inzake de onderhouds-en
herstellingswerken aan de voetbalterreinen voor 2019 en keuze van de aannemers (punt 8.1.)
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13.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan Kunstkring Roderick vzw van woensdag 29 mei
2019 (vernissage) tot en met zondag 2 juni 2019 in het kader van de Roderickroute (punt
12.1.1.)

14.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal aan Feestcomité Markt Oudenburg vanaf donderdag 16
mei 2019 tot en met zondag 19 mei 2019 voor Polderrock (punt 12.2.1.)

15.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal op zaterdag 1 juni 2019 voor een privéfeest (punt 12.2.2.)

16.

Toekennen van nieuwe mantelzorgpremies, aangevraagd tijdens het eerste trimester van
2019 (punt 12.3.)

17.

Kennisname van de rapportering inzake dagelijks personeelsbeheer over de maand maart
2019 (punt 13.1.)

18.

Aanwerving van een voltijds technisch assistent voor een tewerkstelling bij de technische
uitvoeringsdiensten (groendienst) – in contractueel verband met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur met ingang van 24 april 2019 (nieuw contract) (punt 13.2.)

Namens het stadsbestuur
Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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