COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 7 MEI 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 23 april 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 3 mei 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 3 mei 2019 (punt 2.2.)

4.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op
3 mei 2019 (punt 2.3.)

5.

Beslissing over het bezwaar nr. 2018 241218 27 betreffende de aanslag inzake de
gemeentebelasting op de leegstaande woning, Sint-Pietersstraat 15 (punt 2.4.1.)

6.

Beslissing over het bezwaar nr. 2018 211218 24 betreffende de aanslag inzake de
activeringsheffing op de onbebouwde kavels, Westkerksestraat, gekend in het kadaster 4°
afdeling, sectie B nummer 55L, lot 6A en lot 6B (punt 2.4.2.)

7.

Beslissing over het bezwaar nr. 2019 030119 01 betreffende de aanslag inzake de
gemeentebelasting op de leegstaande woning, Zeeweg 144 (punt 2.4.3.)

8.

Beslissing over het bezwaar nr. 2019 010319 05 betreffende de aanslag inzake de
gemeentebelasting op de leegstaande woning, Brugsesteenweg 121 (punt 2.4.4.)

9.

Toelating voor het plaatsen van bewegwijzering (pijlen) langs gemeentewegen, naar
aanleiding van Open Tuinen 2019 (punt 3.1.)

10.

Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister (punt 5.1.)

11.

Kennisname van een omgevingsvergunning voor het bekleden van een bestaand betonskelet
met gevelpanelen en dakbedekking, Kanaalstraat 8, 8470 Gistel (bedrijf gedeeltelijk gelegen
op grondgebied Oudenburg) (dossier OMV-201800152) (punt 6.1.1.)

12.

Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor 2 loten in de bijgestelde verkaveling,
Blekerijstraat 14 (dossier OMV-201800082) (punt 6.2.1.)

13.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het slopen van een zonevreemde woning met bijgebouw en het
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herbouwen van een woning op een gewijzigde plaats, Eernegemsestraat 78 (dossier OMV201900048) (punt 6.3.1.)
14.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor de regularisatie van een uitbouw aan een bestaande woning en
bijkomend het uitbreiden van deze bestaande woning (dossier OMV-201900049) (punt 6.3.2.)

15.

Kennisname van het verslag van de stuurgroep glastuinbouwzone Oudenburg van
5 april 2019 (punt 6.4.)

16.

Goedkeuring van het voorstel van de toewijzing van de aannemingsopdracht en van het
gemeentelijk aandeel in de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken in de Mandelwijk in
Oudenburg (dossier Infrax R001386) (dossier VMM W215127) (punt 8.1.)

17.

Verhuur van het dorpshuisje Ettelgem aan CD&V op dinsdag 7 mei 2019 voor een
vergadering (punt 12.1.1.)

18.

Verhuur van het dorpshuisje Ettelgem aan de landbouwraad op donderdag 9 mei 2019 voor
een vergadering (punt 12.1.2.)

19.

Kennisname van de rapportering inzake dagelijks personeelsbeheer over de maand
april 2019 (punt 13.1.)
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Anthony Dumarey
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