Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 5 maart 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Oppensioenstelling van een contractueel personeelslid vanaf 1 september 2019
2. Aanstelling van een deskundige ICT B1-B3 in contractueel verband vanaf 11 maart 2019
2. Interne zaken - secretariaat
1. Intergemeentelijke samenwerking: aanduiding gemeentelijke afgevaardigden
2. Bestelling naamkaartjes
3. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres, via het lerarenplatform,
aan de gemeentelijke basisschool Galmaarden
2. Onderwijzend personeel: Mededeling van het opnemen van bevallingsverlof
3. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een leermeester katholieke godsdienst aan
de gemeentelijke basisscholen Herhout en Tollembeek
4. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisschool Herhout wegens oprichting instaplestijden
4. Vrije Tijd
1. Processie - Ommegang van het Heilig Kruis op woensdag 17 april 2019.
2. Doortocht - Fietstocht W.T.C. M.B. Sport en Vreugde Affligem op zondag 21 april 2019.
3. Doortocht - Wielertoeristen Peter Van Petegem Classic op maandag 22 april 2019.
4. Doortocht - fietstocht De 1.000 km Kom op tegen kanker op zondag 2 juni 2019.
5. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van een motorcross te
Vollezele op zaterdag 13 april 2019 en zondag 14 april 2019
6. Aanstelling monitoren speelpleinwerking paasvakantie van 8 april tot en met 21 april 2019
7. Aanstelling monitoren speelpleinwerking zomervakantie 2019 van 1 juli tot en met 30 augustus
2019
8. Samenwerkingsovereenkomst jeugdregio Pajottenland
9. Kennisgevingen
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Voorstel: tijdelijke politieverordening met betrekking tot het gebruik van verkiezingspropaganda op het grondgebied van de gemeente Galmaarden
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Voorstel: gemeentelijke politieverordening inzake het organiseren van motorcrosswedstrijden
2. Ruimen Bakkersgracht te Vollezele
3. Leveren van hangmanden voor zomerbebloeming dorpskernen 2019
4. Organisatie “zwerfvuilactiedag” op vrijdag 10 mei 2019 door de dienst leefmilieu met inzet van
het administratief en het technisch personeel van de gemeente en het personeel van het
OCMW. - Voorstel
5. Kennisgeving
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Vernieuwen 2 toegangspoorten oude loods te Tollembeek
2. Aanleg gescheiden riolering langs de Stationsstraat-Winterkeer tussen de spoorweg en de
Zwaanstraat in de deelgemeenten Galmaarden en Tollembeek met inbegrip van het uitvoeren
van wegeniswerken (onder andere aanleg fiets- en voetpaden en parkeervakken) en
erosiebestrijdingsmaatregelen
3. Nazicht van de pluviale overstromingskaarten

4.
5.

Vraag met betrekking tot het asfalteren van het kaatsterrein in Tollembeek
Kennisgevingen

8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Voorstel: Gemeentelijk reglement inzake bekendmaking huurprijs en kosten en lasten bij
woningen
2. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Driesweg-Wilderstraat te
Galmaarden
3. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Geraardsbergsestraat te
Galmaarden
4. Bouwmisdrijf Vollezelestraat-Repingestraat: kennisname aanmaning
5. Bouwmisdrijf Waterschaapstraat: kennisname Proces-Verbaal
6. Bouwmisdrijf Vollezelestraat: kennisname Proces-Verbaal
7. Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het wijzigen van de bestemming van waterreservoir
naar wonen op een perceel gelegen Herhout: beslissing
8. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine op een perceel
gelegen Crijnemstraat: beslissing
9. Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van een ééngezinswoning naar twee
ééngezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen Molenstraat: beslissing
10. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning na de afbraak van
de bestaande woning op een perceel gelegen Herhout: beslissing

