Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 9 april 2019
1. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstel: Leveren van schoolmaaltijden voor de gemeentescholen: goedkeuring
opdrachtdocumenten, indicatieve raming en wijze van gunnen via open offerteaanvraag
2. PBE: Toekomstfonds: uitnodiging overlegforum op 5 juni 2019 - aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
3. Herbestemming Sint-Pieterskerk Galmaarden: oprichting werkgroep voor de opmaak van een
projectdefinitie
4. Kennisgevingen
2. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag halftijds zorgkrediet
2. Onderwijzend personeel: Wijziging van PWB-lestijden naar instaplestijden aan de gemeentelijke
basisschool Tollembeek
3. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisschool Vollezele
4. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisschool Herhout wegens uitbreiding van de instaplestijden
5. Onderwijzend personeel: wijziging van PWB-lestijden naar instaplestijden aan de gemeentelijke
basisschool Galmaarden
3. Financiële Zaken
1. Pensioenverzekering lokale mandatarissen
4. Vrije Tijd
1. Doortocht - recreatieve fietstocht WTC De Sneltrappers op donderdag 30 mei 2019
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van een provinciaal
Kampioenschap te Galmaarden voor Beloften en Elite zonder contract op zondag 5 mei 2019
3. Evenement: Fuif - Chiro Albatros op zondag 21 april 2019 in zaal Willem Tell te Tollembeek.
4. Evenement: Duiveltjestornooi FC Galmaarden op maandag 22 april 2019 te Galmaarden
5. Evenement: Kermishappening te Tollembeek van vrijdag 3 mei 2019 tot en met zondag 5 mei
2019
6. Toekenning startsubsidie KLJ Galmaarden
7. Voorziening financiering voor Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
8. Smart Café
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Bijzetting in bestaande grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats Galmaarden
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Voorstel voor een jaarlijkse tegemoetkoming onder de vorm van gratis restafvalzakken voor
bepaalde bewonersdoelgroepen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Onderhoudswerken aan gemeentewegen - dienstjaar 2018 - perceel 4 - voegvullingen:
goedkeuren vorderingsstaat 2 (eindstaat)
2. Omgevingsaanleg van de gemeentelijke basisschool Galmaarden - infrastructuur: goedkeuren
vorderingsstaat 1 (nihilstaat) en vorderingsstaat 2
3. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de
Watermolenstraat 32 te 1570 Galmaarden
4. Vernieuwen van de nokken van het dak van de feestzaal van het gemeentelijk
ontmoetingscentrum Willem Tell ter voorkoming van waterinsijpeling: goedkeuren prijsofferte
5. Versteviging van de reclamepanelen ter hoogte van het kaatsplein van het gemeentelijk
sportcomplex te Galmaarden op vraag van de vereniging van kaatsclub Op & Over: goedkeuren
offerte
6. Kennisgevingen

8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Borneveld te Galmaarden
2. Heetveldesite: toekenning erfgoedpremie: kennisname
3. De heer Marc Hinderdael: aanvraag stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning
op een perceel gelegen Stationsstraat zn: beslissing
4. De heer Filip Penne: aanvraag stedenbouwkundig attest voor het oprichten van een nieuwbouw
op een perceel gelegen Kramerijk 35: beslissing
5. De heer Hugo Cools: aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van twee halfstammige
kerselaars op een perceel gelegen Stationsstraat 100A: beslissing
6. De heer Jean-Pierre Weverbergh: aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van 1 notelaar
op een perceel gelegen Nieuwstraat 59: beslissing
7. Mevrouw Benedikte Van Eylen: aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van drie
populieren op een perceel gelegen Winterkeer zn: beslissing
8. Voorstel: kappen van ongeveer 10 hoogstambomen en het opkuisen van de achtertuin door het
verwijderen van overtollig kleinere bomen en opgeschoten struiken op een perceel gelegen
Kammeersweg 1: princiep aanvraag omgevingsvergunning

