COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 4 JUNI 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 31 mei 2019 (punt 2.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 31 mei 2019 (punt 2.2.)

3.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op 31
mei 2019 (punt 2.3.)

4.

Weigeren van een omgevingsvergunning voor een reliëfwijziging van een kavel in het kader
van een verbeterd bodembeheer voor professionele landbouwactiviteiten, Paddegatstraat
(nabij autosnelweg), tweede afdeling, sectie B, perceelnummer 19D (dossier OMV201900022) (punt 6.1.1.1.)

5.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge aanvraag van een omgevingsvergunning
voor het verkavelen in 6 loten, bestemd voor het bouwen van woningen in halfopen
bebouwing, Oude Brugseweg z/n, vierde afdeling, sectie B, perceelnummers 63C; 66E; 67C;
68 (dossier OMV-201900055) (punt 6.1.2.1.)

6.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de vestiging van een
opstalrecht van een deel van het perceel, Oude Brugseweg 247 (punt 6.1.3.1.)

7.

Kennisname van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bronbemaling en een
regenwaterput, Waerevaartstraat 7 (dossier OMV-201900041) (punt 6.2.1.)

8.

Besluit tot het plaatsen van een opdracht inzake juridische dienstverlening in het kader van de
raamovereenkomst afgesloten door Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (punt 9.1.)

9.

Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan Werkgroep Kern Ettelgem op maandagavond
17 juni 2019 en op dinsdagavond 2 juli 2019 voor een vergadering (punt 12.1.1.)

10.

Verhuur van het gemeenschapshuisje in Westkerke op vrijdagavond 19 juli 2019 voor een
privéfeest (punt 12.2.1.)

11.

Goedkeuring van een aanvraag voor een stage bij de technische uitvoeringsdiensten vanaf
dinsdag 4 juni 2019 tot en met vrijdag 21 juni 2019 (punt 13.1.)
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