Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 21 mei 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Aanstelling jobstudenten voor juli 2019 en augustus 2019
2. Samenaankoop maaltijdcheques via Fluvius
2. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstel: Brandweer: eindafrekening bijdrage 2015 - advies
2. Voorstel: Kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden, Sint-Martinus Tollembeek en Sint-Paulus Vollezele:
jaarrekeningen 2018 - advies
3. Voorstel: Centraal Kerkbestuur Galmaarden: coördinatie jaarrekening 2018 - aktename
4. Kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden: budgetwijziging 2019
5. Oxfam: vraag om financiële steun voor de slachtoffers van cyclonen Idai en Kenneth in
Mozambique, Malawi en Zimbabwe
6. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Omzetting van PWB-lestijden naar niet-ingevulde vervangingen
2. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres met een ander
diploma aan de gemeentelijke basisscholen van Tollembeek en Vollezele
3. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisscholen van Galmaarden en Herhout
4. Financiële Zaken
1. Milieubelasting particulieren - aanslagjaar 2018 - oninvorderbaar verklaren diverse artikels
5. Vrije Tijd
1. Voorstel: Voorziening financiering voor Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
2. Gebruik GBS Herhout door Wandelclub De Marktrotters Herne
3. Kennisgevingen
6. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Levering en plaatsing van netwerkbekabeling voor GBS Galmaarden: goedkeuren vorderingsstaat
1 en vorderingsstaat 2 (meerwerken)
7. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Voorstel aankoop van herbruikbare bekers - opstellen uitleenreglement herbruikbare bekers
2. Milieumisdrijf in de Rodestraat te 1570 Galmaarden
3. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Erosiebestrijding Bruinsbroekstraat: vraag tot goedkeuring laten plaatsen van afpalingspalen ter
afbakening van de grasstrook met de aanpalende percelen
2. Aanvraag tot verlaging van de boordstenen ter hoogte van de oprit woning Statiestraat 110 te
Galmaarden
3. Kennisgeving
9. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen ’t Hof Ter Haegen te
Galmaarden
2. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Roede (Stationsstraat) te
Galmaarden
3. Mevrouw Maria Perdaens: aanvraag verkaveling voor het oprichten van één woning in halfopen
verband in toepassing van de afwerkingsregel op een perceel gelegen Ninoofsesteenweg zn:
beslissing raad voor vergunningsbetwistingen

4.
5.
6.
7.
8.

Notaris Van Laer namens de erven Defrere-Bellemans: verval van verkaveling 82/V/142 voor een
perceel gelegen Plaatsstraat ZN
De heer Eddy Wantens: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit en
parking in de voortuin op een perceel gelegen Ninoofsesteenweg 63: beslissing
Mevrouw Elke Van de Ponseele: melding voor het vergroten van een opening in een dragende
muur binnen de woning op een perceel gelegen Bolwerkstraat 14: beslissing
De heer en mevrouw Ghislain en Viviane De Neef - Thienpont: verzoek tot opname als ‘vergund
geacht’ in het vergunningenregister van bepaalde constructie(s) op een perceel gelegen
Hollestraat 1: beslissing
Stedenbouwkundige visie niet-agrarische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen: lijst met
hoeves welke in aanmerking komen voor opname

