COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 21 MEI 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur

1.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 17 mei 2019 (punt 2.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 17 mei 2019 (punt 2.2.)

3.

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

4.

Beslissing over bezwaarnummer 2019 090119 02 betreffende de aanslag inzake de
gemeentebelasting op de leegstaande woning, Westkerksestraat 136 (punt 2.4.)

5.

Vaststelling van de eerste kohieren betreffende de algemene gemeentebelasting op
rechtspersonen en economische entiteiten voor het aanslagjaar 2019 (dringende inkohiering
ingevolge faillissement) (punt 2.5.)

6.

Kennisname van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 (punt 2.6.)

7.

Vaststelling van het voorontwerp van de eerste budgetwijziging voor het boekjaar 2019
(punt 2.7.)

8.

Toelating aan JOC ‘t Scharnier voor het gebruik van het plein aan CC De Zuidpoort in
Oudenburg, naar aanleiding van ODB Beach op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 (punt 4.1.)

9.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-18) voor het kerkhof van Roksem op
het urnenveld (punt 5.1.)

10.

Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister (punt 5.2.)

11.

Besluit tot terbeschikkingstelling van personeelsleden ten behoeve van het hoofdbureau voor
de gemeenschappelijke verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en de Gewesten Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 en tot vaststelling van de vergoeding voor
buitengewone prestaties (punt 5.3.)

12.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de splitsing van percelen
voor verkoop, Dorpsstraat 158 - 162 (punt 6.1.1.1.)

13.

Advies inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van een klasse 1 inrichting,
Gistelsesteenweg 162, met de provincie als vergunningverlenende overheid (dossier OMV201900037) (punt 6.1.2.1.)
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14.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op zondag 30 juni 2019 aan Best Pittig
Oudenburg, voor een live optreden (punt 6.2.1.1.)

15.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op vrijdag 5 juli 2019 aan
JOC ‘t Scharnier, voor ODB Beach (punt 6.2.1.2.)

16.

Toelating voor een afwijking van de geluidsnormen op zaterdag 1 juni 2019 voor een
privé-initiatief in de Arnolduszaal, Marktstraat 1 (punt 6.2.1.3.)

17.

Principiële toekenning van een subsidie aan een privé-initiatief voor het maaien van bermen
(punt 6.2.2.)

18.

Gunning van de opdracht voor de aankoop van fietsgerelateerde zaken (mobiele
fietsenstallingen) in het kader van het Burgemeestersconvenant voor het Verbindingsgebied
Kust-Houtland na de gevoerde gezamenlijke onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking (punt 8.1.)

19.

Kennisname van het verslag van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Elilgius Ettelgem van
24 april 2019 (punt 14.1.1.)

Namens het stadsbestuur
Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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