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1. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:

herbouwen van woning en berging op het perceel gelegen Oostendse Steenweg 68.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
aanleg wandel/fietspad - aanleg rioleringsstelsel op het perceel gelegen Kapelle straat.

2. Omgevingsvergunning -weigering.
Weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een bestaande
stal ifv melkveehouderij 4- aanleggen erfverharding en mestsilo op een perceel gelegen langs

de Loweg.

3. Melding IIOA - aktename.
Akte nemen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

gelegen te Weimanstraat 4.

4. Tijdelijke inrichting pop-up Boho.
Ongunstig advies verlenen op het voorstel tot tijdelijke inrichting van de pop-up Boho.

5. Aanvraag toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen.

Goedkeuren van een aanvraag i.k.v. de gemeentelijke toelage voor de aanleg en onderhoud
van kleine landschapselementen.

6. Schrappen van risicopercelen.
Beslissen om percelen te schrappen uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden.

7. Handelsvestigingen - Economie - Werkgelegenheid.
Toelating verlenen aan een horeca-ultbating om tafels te plaatsen op de parking voor het café
als terrasuitbrelding. De veranda met open dak en geopende schuifdeuren kan ook als terras

gebruikt worden.

8. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijst G/2021/41 en geeft opdracht deze facturen te
betalen.

9. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2021/206 t.e.m. VK1/2021/214.

10. Jeugddienst.
Akkoord gaan met de organisatie van een stille studeerruimte in de raadzaal van het

gemeentehuis.

11. Bestelbonnen.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het huren van springkastelen, dienstig voor de

speelpleinwerking tijdens de zomervakantie, voor een totaalbedrag van 850 euro inclusief btw

en levering.
Bestelbon wordt opgemaakt voor het huren van een springkasteel, dienstig voor de
speelple inwerking tijdens de zomervakantie, voor een totaalbedrag van 180 euro inclusief btw

en levering.

Bestelbon wordt opgemaakt voor schilderwerken aan muren van de Technische Dienst voor

een totaalbedrag van 5.547,50 euro exclusief btw.



Bestelbon wordt opgemaakt voor de aankoop van een overdekte fietsenstalling, dienstig voor

de halte Gemeenteschool, voor een bedrag van 1.815,60 euro inclusief btw.

12. Aanstellen technisch assistent (D1-D3) in contractueel verband voor 38/38 -
samenstellen examencommissie.

Naar aanleiding van de organisatie van examen voor een technisch assistent (D1-D3) in

contractueel verband wordt de selectiecommissie als samengesteld.

De externe juryleden ontvangen een vergoeding van 35,00 euro per uur, alsook een
kilometervergoeding.

13. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de Gemeentelijke Basisschool tot gebruik van de gemeentelijke bus
voor uitstappen.

Toelating verlenen aan Peloton tot het organiseren van de Elfstedenronde Cyclo op

05/06/2021 en tot het ophangen van parcourspijlen, onder de voorwaarde dat de op dat
moment geldende coronamaatregelen dergelijk event toelaten.

14. Meldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

15. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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