Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 7 mei 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Beoordeling ingediende kandidaturen voor de selectie van jobstudent
2. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstel: OVSG vzw: aanduiding afgevaardigde 2019-2024
2. Voorstel: Haviland: statutaire gewone algemene vergadering van 12 juni 2019:
- goedkeuren agenda;
- bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden
3. Voorstel: ILvA: algemene vergadering van 25 juni 2019:
- goedkeuren agenda;
- bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden
4. Ethias: gewone algemene jaarvergadering en Dag van de Collectiviteiten van 13 juni 2019
5. Principiële goedkeuring technische plannen voor de plaatsing van een nieuwe schutterstoren met
GSM-mast in de Baljuwtuin
6. Werkgroep herbestemming Sint-Pieterskerk
7. Kennisgevingen
3. Financiële Zaken
1. Vaststellen van de jaarrekening 2018
4. Vrije Tijd
1. Evenement: Modeshow en fuif "Hart voor Tara" op vrijdag 31 mei 2019 in feestzaal 't Klavertje 3,
Marktplein 11 te 1570 Galmaarden.
2. Evenement: Hapje-Tapje - Meiboomplanting - Kermis op vrijdag 7 juni 2019 op het Marktplein te
Galmaarden
3. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens Pinksterkermis van vrijdag 7 juni 2019
tot en met dinsdag 11 juni 2019 in het centrum van Galmaarden
4. Doortocht - fietstocht "Derbigum Classic" op zaterdag 25 mei 2019
5. Doortocht "11de editie Ronde van Schoonderhage" op donderdag 30 mei 2019
6. Optimaliseren akoestiek Onder den Toren en Gravenzaal
7. Digitaal infobord Pajottenland+
8. Voorziening financiering voor Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
9. Kennisgevingen
5. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

6. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Voorstel: huwelijken op zon- en feestdagen
2. Verlenen van grafconcessie voor een columbariumnis op de gemeentelijke begraafplaats Vollezele.Fout! Bladw
3. Verlenen van grafconcessie voor een perceel grond zonder grafkelder op de gemeentelijke
begraafplaats Herhout (aanpassing van het collegebesluit van 11 januari 2016)
4. Verlenen van grafconcessie voor perceel grond op de gemeentelijke begraafplaats Tollembeek
(bijgeplaatste grafkelder 3 personen)
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Leveren en plaatsen van tuinberging voor de gemeentelijke basisschool te Galmaarden:
voordragen van drie offertes
2. Omgevingsaanleg van de gemeentelijke basisschool Galmaarden - infrastructuur: vorderingsstaat
3
3. Uitvoering erosiebestrijdingswerken Bruinsbroekstraat te Galmaarden: goedkeuring proces-verbaal
van voorlopige oplevering van 26 april 2019
4. Stopzetting stockeerplaats AWV ter hoogte van sportcomplex Tollembeek
5. Kennisgevingen

8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Schrappen van huisnummer Hollestraat 140 en 142 te 1570 Galmaarden
2. Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘OCMW/AC-site’ te Geraardsbergen: advies
3. De heer Eddy Wantens: aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining
met poort op een perceel gelegen Ninoofsesteenweg 63: beslissing wijzigingsverzoek
4. De heer Auguste Delhoux: aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling
met betrekking tot de zijtuinstrook op een perceel gelegen Winterkeer 52: Kennisname intrekking
aanvraag
5. Bouwmisdrijf Vollezelestraat: kennisname nieuwe aanmaning
6. De heer en mevrouw Koen en Véronique Moyson - De Boeck: aanvraag omgevingsvergunning
voor het oprichten van een paardenstal op een perceel gelegen Paulusstraat 8: beslissing

