Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 4 juni 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Beoordeling ingediende kandidaturen van de aanwervingsselectie van technisch assistent groendienst D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken
2. Beoordeling ingediende kandidaturen voor de aanwervingsselectie van technisch assistent gebouwen D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken
3. Beoordeling ingediende kandidaturen voor de aanleg van een wervingsreserve via aanwerving van
een polyvalent arbeider D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken
4. Samenstelling selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van technisch assisent - groendienst
D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken
5. Samenstelling selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van technisch assistent-gebouwen
D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken
6. Samenstelling selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van polyvalent arbeider D1-D3 voor
de dienst grondgebiedzaken
2. Interne zaken - secretariaat
1. Gemeentelijke Holding NV in vereffening: algemene vergadering van 26 juni 2019
2. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van medische
bijstand
2. Onderwijzend personeel: Aanvraag loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand
3. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kinderverzorgster aan de gemeentelijke
basisscholen Galmaarden en Tollembeek
4. Financiële Zaken
1. Kennisgevingen
5. Vrije Tijd
1. Doortocht - wandeltocht OZC Sint-Vincentius uit Viane op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens doortocht van een wielerwedstrijd te
Galmaarden op woensdag 26 juni 2019.
3. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens een doortocht van een wielerwedstrijd
voor Elite Heren UCI Cat.1.2 te Galmaarden op woensdag 26 juni 2019.
4. Voorstel: ILV Sportregio Pajottenland: verhoging werkingstoelage vanaf 2020 - goedkeuring
5. Standplaats Openbaar domein - Marktplein Galmaarden (Kerkplein).
6. Kennisgevingen
6. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Samenwerkingsovereenkomst met interlokale vereniging IT-punt voor ICT-ondersteuning op
maat: externe ICT-ondersteuning door VERA voor het tweede semester van 2019
2. Goedkeuring ondersteuningsaanbod VERA voor de uitwerking van een nieuwe mappenstructuur
gemeente-OCMW
7. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Verlenen van grafconcessie voor een perceel grond met grafkelder op de gemeentelijke
begraafplaats Vollezele (niet-inwoner).
2. Verlenen van grafconcessie voor een perceel grond op het urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats Herhout.
3. Kennisgeving

8. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. De heer Tom Mannaerts: melding voor de exploitatie van een ondergrondse enkelwandige
propaangastank van 2.400 liter op een perceel gelegen Kwadestraat 4 te 1570 Galmaarden:
beslissing
2. Kennisgevingen
9. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Voorstel : plaatsen van een tuinberging op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool te
Galmaarden
2. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de
Waterschaapstraat 41 te 1570 Galmaarden
3. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de Heirbaan 7
te 1570 Galmaarden
4. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer: Triatlon "Challenge Geraardsbergen" op
zondag 16 juni 2019
5. Kennisgeving
10. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Voorstel: verlenging van het project Woonwinkel Pajottenland 2020-2025
2. Opmaak gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 'garage De Wolf gebroeders' te Galmaarden:
technische bepalingen
3. Gemeentelijk leegstandsregister: schrappen verscheidene woningen uit het leegstandsregister
4. De heer en mevrouw Pessemier – Van Oudenhove, Ninoofsesteenweg 67/0002, 1570
Galmaarden: aanvraag stedenbouwkundig attest voor een functiewijziging van een appartement
met woonfunctie naar een -kantoor, dienstverlening, vrij beroep- functie op een perceel gelegen
Ninoofsesteenweg 67/0001: beslissing
5. De heer en mevrouw Dimitri en Sara Lokenvitz - Oldenhof: aanvraag omgevingsvergunning voor
het verbouwen van een woning op een perceel gelegen Bakkerstraat 11: beslissing
6. De heer Erwin De Leye: aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
afdak/pergola aan de achtergevel van de woning op een perceel gelegen Flieterkouter 89:
beslissing
7. Mevrouw Chantal Hugo en de heer Patrick Hugo: aanvraag omgevingsvergunning voor het
verkavelen door toepassing van de afwerkingsregel op een perceel gelegen Winterkeer 15:
beslissing
8. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Matteketse 8 te Galmaarden
9. Beleidsplan ruimte provincie Vlaams-Brabant: kennisname adviesaanvraag

