Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 12 november 2019

1. Interne zaken - secretariaat
1. Agenda gemeenteraad
2. Voorstel: Havicrem: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019:
- goedkeuren agenda
- bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden
3. Voorstel: Jaarrekening 2018: aktename definitieve vaststelling
4. Kennisgeving
2. Financiële Zaken
1. Voorstel: Goedkeuring retributie op het leveren van administratieve prestaties
2. Voorstel: belasting op het afleveren van administratieve stukken in het kader van
omgevingsvergunningen
3. Voorstel: leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2020
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kinderverzorgster aan de gemeentelijke
basisschool Tollembeek
2. Onderwijzend personeel: aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties voor een leermeester
lichamelijke opvoeding
3. Onderwijzend personeel: tijdelijke aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding aan de
gemeentelijke basisschool Tollembeek
4. Vrije Tijd
1. Voorstel: Verkoop van dranken en versnaperingen op activiteiten georganiseerd door de
gemeente: vaststelling retributie
2. Aanstelling monitoren speelpleinwerking kerstvakantie van 23 december 2019 tot en met 5
januari 2020
3. Contactgegevens op bewegwijzering
4. Budget 2020 academie Galmaarden
5. Kennisgevingen
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Voorstel: Goedkeuring retributiereglement voor graf- en columbariumconcessies
2. Voorstel: Goedkeuring reglement over de gemeentelijke begraafplaatsen Galmaarden, Herhout,
Tollembeek en Vollezele
3. Kennisgeving: belasting op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten
van immatriculatie
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Gemeentelijke inventaris risicogronden: Ninoofsesteenweg 89 te 1570 Galmaarden
2. Intentieverklaring Bomenbeleid en goedgegr(a)asd in het kader van de oproep en projectvoorstel
door Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.
3. Munkbaan: plaatsen van een haagbeuk
4. Samenaankoop zaadmengsel voor bijen in 2020
5. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de Rodestraat
19 te 1570 Galmaarden
2. Plaatsen van een nooddeur en vernieuwen ramen in het derde leerjaar van de gemeentelijke
basisschool te Vollezele
3. Vraag tot plaatsen van verlichting richting de nieuw aangelegde parking van de gemeentelijke
basisschool te Galmaarden

4.
5.

Aankoop van een nieuwe zijdelingse klepelmaaier voor de technische dienst met inbegrip van de
ombouw van de tractor Claas Axos 340: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering
Kennisgevingen

8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Adviesraad gecoro: kennisname inspiratienota
2. Woonwinkel Pajottenland: stuurgroep: kennisname verslag
3. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI Galmaarden fase 2’ te Galmaarden (project
22.632): verslag dienst MER op de scopingnota
4. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Statiestraat 43 en zn te
Galmaarden
5. Unicas nv: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee gekoppelde
meergezinswoningen op een perceel gelegen Kapellestraat 2 en 6: voorwaardelijke vergunning
6. De heer Bart Vanlerberghe: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage op
een perceel gelegen Statiestraat 39: advies college binnen beroepsprocedure

