Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 9 juli 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Vaststellen van de presentiegelden van de gemeenteraadsleden voor de periode januari 2019 tot
en met juni 2019
2. Aanstelling van een contractueel personeelslid voor bepaalde duur
2. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstelling 'onze stad app'
2. PBE: Toekomstfonds: uitnodiging overlegforum op 30 september 2019 - aanduiding van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
3. Kennisgevingen
3. Financiële Zaken
1. Goedkeuring aankoop- en aanbestedingsbeleid
2. Belasting huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk: Uitvoerbaarverklaring reclamdrukwerk
1ste kwartaal 2019 zonder aangifte
4. Vrije Tijd
1. Doortocht - 6de Grote motortreffen - vzw "Een hart voor ALS" op zaterdag 3 augustus 2019 en
zondag 4 augustus 2019.
2. Doortocht - Fietstocht vzw Avalon op zaterdag 31 augustus 2019.
3. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie "Baljuwtochten" op zondag
25 augustus 2019 te Galmaarden.
4. Kadervorming Bo Debbaut
5. Kadervorming Jente Vanderrusten
5. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Huur wifi toestel F-link voor frankeermachine
2. Kennisgeving
6. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
7. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Verlenen van grafconcessie voor een columbariumnis op de gemeentelijke begraafplaats Vollezele.
2. Vraag tot het afleveren van attesten en persoonslijsten uit het rijksregister voor scholen,
ziekenzorg en andere instellingen van openbaar nut of met een algemeen belang
8. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Gebruik gemeentelijke loods van de technische buitendienst te 1570 Tollembeek door vzw De
Mark op zaterdag 9 november 2019 naar aanleiding van de jaarlijkse aktie 'Vriend van het Groene
Lint'
2. De heer Alain Hoolants namens de Vlaamse Motorcrossers Federatie vzw: melding voor de
organisatie van een motorcrosswedstrijd op zaterdag 18 april en zondag 19 april 2020 op een
terrein gelegen Langestraat ZN te 1570 Galmaarden: beslissing
3. De heer Van Den Houwe Jürgen namens Motorcrossteam de Willemsvrienden vzw: melding voor
de organisatie van een motorcrosswedstrijd op zaterdag 11 april en zondag 12 april 2020 op een
terrein gelegen Langestraat zn te 1570 Galmaarden: weigering
9. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Toestand voorlopige brug over de Mark achter het sportcomplex van Tollembeek
2. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de
Kammeersweg 3 te 1570 Galmaarden
3. Kennisgevingen

10. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Voorstel: Woonuitbreidingsgebied Flieterkouter - ontwikkelingsmogelijkheid Zeuningenstraat 10 en
Zeuningenstraat zn: aanvraag principieel akkoord van de deputatie: advies
2. Voorstel: Wijzigen en vaststellen van de rooilijn langsheen de Groenstraat voor de realisatie van
een verkaveling.
3. De heer Olemans Jean-Marie en Mevrouw Olemans Emilienne: niet-verval van verkaveling
82/V/373 voor een perceel gelegen Rodestraat ZN en Rodestraat 44
4. De heer Neil Flecken: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hoeve op een
perceel gelegen Hollestraat 35: gedeeltelijke vergunning
5. De heer Patrick Schoonjans namens Pasivo bvba: aanvraag omgevingsvergunning voor het
bouwen van drie gekoppelde woningen op een perceel gelegen Geraardsbergsestraat 55, 55A en
55B: voorwaardelijke vergunning

