Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van donderdag 17 januari 2019 om 16.00 uur

BESLOTEN ZITTING

1.

MACHTIGINGEN BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGSADMINISTRATIE, STRAFREGISTER, LIJKBEZORGING
EN VREEMDELINGEN
Om de goede werking van de openbare dienst te verzekeren en tijdig de administratieve documenten
op te maken en af te leveren, kan de burgemeester beambten van het gemeentebestuur machtigen tot:


















Afgeven van uittreksels uit of afschriften van andere akten dan die van de burgerlijke stand
Afgeven van uittreksels uit de bevolkingsregisters en van getuigschriften die geheel of ten dele
aan de hand van die registers zijn opgemaakt
Het legaliseren van handtekeningen
Het voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken; in zoverre de stukken bestemd zijn
om in België of in het buitenland te dienen en niet moeten gelegaliseerd worden door de FOD
Buitenlandse Zaken
Het ontvangen van betekeningen, kennisgevingen en terhandstellingen van beslissingen inzake
de staat van personen
Alle taken inzake het opstellen van akten van de burgerlijke stand (bijzonder het ondertekenen
van de akten van de burgerlijke stand met uitzondering van de huwelijksakte)
Het afgeven van eensluidende afschriften en uittreksels die bestemd zijn om in België of in het
buitenland te dienen en die niet gelegaliseerd hoeven te worden
Het aanvragen en afleveren van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
Het aanvragen en afleveren van identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen en kids-ID’s
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
Het afleveren van bijlagen betreffende de vreemdelingenwetgeving
Het afleveren van rijbewijzen
Het afleveren van attesten betreffende de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
Het afleveren van attesten betreffende Europese, federale en Vlaamse verkiezingen
Het bijwonen van kistingen
Het afleveren van toelatingen tot crematie en aanstellen van een beëdigd geneesheer om de
doodsoorzaken nat te gaan
Het afleveren van uittreksels uit het strafregister.

BESLUIT
Artikel 1
Geeft machtiging om in naam van de burgemeester/ambtenaar van de burgerlijke stand de hierboven
opgesomde gevolgen uit te voeren:





Veerle Vandamme, diensthoofd Burgerzaken en Welzijn
Mathias Spileers, administratief medewerker Burgerzaken en Welzijn
Carine Gheenens, administratief medewerker Burgerzaken en Welzijn
Gerda Vanderguchten, administratief medewerker Burgerzaken en Welzijn

Artikel 2
De gemachtigde beambten moeten boven de handtekening melding maken van de toegekende
machtiging.
2.

TENERA WIELEREVENT NAV RONDE VAN VLAANDEREN OP 7 APRIL 2019
Tenera Wielerevent diende een aanvraag in voor de organisatie van het Tenera-event tijdens de
doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 7 april 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Een vergunning af te geven aan Tenera Event voor de organisatie van een evenement op het perceel
gelegen op de hoek van Steenbeekdries/Stationsberg tijdens de doortocht van de Ronde van
Vlaanderen voor vrouwen en elite op zondag 7 april 2019.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de organisator, de technische dienst en de politie.
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Algemeen directeur
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Burgemeester

