Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 26 november 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Verlenging van de wervingsreserve betreffende de selectie van administratief medewerker C1-C3
(0,80 VTE) in contractueel verband
2. Interne zaken - secretariaat
1. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van medische
bijstand
2. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een vervangend directeur aan de
gemeentelijke basisschool Herhout
3. Onderwijzend personeel: Ontslag van een kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisscholen van Galmaarden
4. Vrije Tijd
1. Kleutersportkamp 2020
2. Basiscursus pc en internet
3. Mammobiel 2020
4. Pajottenland+: Verlichte boerderijen en molens
5. Kennisgevingen
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Bijzetting asurne in bestaande grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats Vollezele
2. Hernieuwing van een eeuwigdurende grafconcessie voor een perceel grond met grafkelder op de
gemeentelijke begraafplaats rond de kerk van Vollezele (intrekking van het collegebesluit van 29
oktober 2019)
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. BENOvatietraject vzw Pajopower - toelichting huidige stand van zaken
2. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Vervoerregioraad Vlaamse Rand: voorstel vervoer op maat. Aanduiden mobipunten.
2. Onderhouds- een herstellingswerken aan de gemeentewegen en aanhorigheden via
stockaanbesteding - dienstjaar 2017 - Vianebaan, Werfstraat, Steenberg, Crijnemstraat,
Haagstraat : goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering
3. Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het gasdistributienet ter hoogte van de Molenwijk
29 – 30 te 1570 Galmaarden
4. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Bouwmeester Scan: bespreking resultaten
2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 4
woongelegenheden op een perceel gelegen Kapellestraat: beslissing beroep deputatie
3. De heer Samuel Willems namens Claes & Willems bvba: aanvraag stedenbouwkundig attest voor
het uitbreiden en het opsplitsen van de bestaande woning op een perceel gelegen Bertelbeek 2:
beslissing
4. Mevrouw Simone Roman: aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van één kavel
bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in open verband op een perceel gelegen
Ninoofsesteenweg 93: voorwaardelijke vergunning
5. De heer en mevrouw Joerie en Lucie Tielemans - Choustoulakis: aanvraag omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van de woning met een veranda op het verdiep op een perceel gelegen
Heirbaan 11: voorwaardelijke vergunning

