Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 16 juli 2019

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1. Interne zaken - personeel
1. Voorstel: vaststellen van het begrip dagelijks personeelsbeheer
2. Kennisname proces-verbaal van de aanwervingsselectie van een technisch assistent - gebouwen
D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken en aanleg van een wervingsresreve
3. Kennisname proces-verbaal van de aanwervingsselectie van een technisch assistent - groendienst
D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken en aanleg van een wervingsreserve
4. Kennisname proces-verbaal van de aanleg van een wervingsreserve van een polyvalent arbeider
D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken
5. Uittredingsvergoeding van een mandataris
2. Interne zaken - secretariaat
1. Agenda gemeenteraad
2. Voorstel: goedkeuring van de deontologische code voor mandatarissen
3. Voorstel: goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW
4. Voorstel: onderhoud van ramen van gemeentelijke gebouwen: goedkeuring opdrachtdocumenten,
indicatieve raming en wijze van gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking
5. Voorstel: Haviland: bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 – verlenging
bestaansduur Haviland:
- goedkeuren agenda
- bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden
6. Voorstel: Kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden: budgetwijziging 2019 - aktename
7. Kennisgevingen
3. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens buurtfeest in de Tasseniersstraat te
Galmaarden op zaterdag 20 juli 2019.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens Rondrit Oltimer tractoren op zondag 25
augustus 2019.
3. Schoolvoorstellingen: Technopolis on tour en WOII-vertelling
4. Aanstelling monitoren sportkamp van 5 tot 9 augustus 2019
5. Kennisgevingen
4. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Levering en plaatsing van netwerkbekabeling voor GBS Galmaarden: goedkeuren vorderingsstaat
en vorderingsstaat voor meerwerken
5. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Verlenen van een eenmalige subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers voor baby's en
kinderen tot 3 jaar
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Voorstel: Uitvoeren dringende onderhoudswerken aan de gevels en binnenmuren van de SintLeonarduskapel te Tollembeek: goedkeuring stopzetting gunningsprocedure en goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze heraanbesteding

8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Herhout 59 te Tollembeek
2. Nieuwstraat 41: kennisname proces-verbaal Politiezone Pajottenland
3. Mevrouw Sandra Tielemans: aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op een
perceel gelegen Hollestraat (Schampaart) en Ninoofsesteenweg 4: voorwaardelijke vergunning
4. De heer en mevrouw Maarten en Evelyn De Raymaeker - De Bolle: aanvraag
omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande L-vormige hoevewoning op een
perceel gelegen Bruinsbroekstraat 50: vergunning
5. De heer en mevrouw Etienne en Rita Daem - Demil: aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de handelsfunctie naar bijgebouw bij de woning op een perceel gelegen Nieuwstraat
22: vergunning
6. Mevrouw Chantal Hugo en de heer Patrick Hugo: aanvraag omgevingsvergunning voor het
verkavelen door toepassing van de afwerkingsregel op een perceel gelegen Winterkeer 15: einde
vergunningsprocedure
7. Gemeentelijk leegstandsregister: schrappen woning Statiestraat 90 uit het leegstandsregister
8. Gemeentelijk leegstandsregister: schrappen woning Bergstraat 45 uit het leegstandsregister

