Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 3 december 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Aanstelling van een technisch assistent - toezicht D1-D3 voor de dienst onderwijs in contractueel
verband voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020
2. Aanstelling van een technisch assistent-toezicht D1-D3 voor de dienst onderwijs in contractueel
verband voor onbepaalde duur vanaf 6 januari 2020
2. Interne zaken - secretariaat
1. Aanvraag persoonsgegevens door de algemeen directeur in het kader van een participatietraject
2. Voorstel: Haviland: Afsluiten van een overeenkomst "exclusieve dienstverlening" tussen de
gemeente Galmaarden en Haviland Intercommunale met betrekking tot de aanwijzing van een
functionaris voor gegevensbescherming (FG) - goedkeuring
3. Voorstel: goedkeuring van het bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde, regio Halle-Vilvoorde, in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties
4. Voorstel: aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) - aanslagjaar 2020
5. Voorstel: gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2020
6. Voorstel: gemeentelijke dotatie dienstjaar 2020 aan de brandweerzone Vlaams-Brabant West
7. Voorstel: gemeentelijke dotatie dienstjaar 2020 aan de politiezone Pajottenland - goedkeuring
8. Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius: vraag om financiële steun
9. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag tijdelijke andere opdracht aan de gemeentelijke basisschool
Herhout
2. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres met een ander
diploma aan de gemeentelijke basisshool Herhout
3. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een kinderverzorgster aan de gemeentelijke
basisschool Tollembeek
4. Onderwijzend personeel: Aanvraag loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand aan
de gemeentelijke basisschool Galmaarden
5. Onderwijzend personeel: Aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van medische
bijstand
6. Onderwijzend personeel: Aanpassing tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres op basis van het
lerarenplatform aan de gemeentelijke basisscholen van Galmaarden
7. Onderwijzend personeel: Kennisgeving vrijwillige stopzetting van het ambt van kinderverzorgster
aan de gemeentelijke basisschool Tollembeek
8. Kennisgeving: Meedelen verkozen vakbondsafgevaardigden van de gemeentelijke basisschool
Tollembeek
4. Vrije Tijd
1. Organisatie sportactiviteiten
5. Openbare bibliotheek
1. Handleiding boekenruilkastje
6. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het wachtregister
7. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Erosieproject 'Veldeken' - Goedkeuren jaarlijkse onderhouds- en gebruiksvergoeding - Dienstjaar
2019
2. Erosiebestrijdingsproject 'Winterkeer' - Goedkeuren jaarlijkse onderhouds- en gebruiksvergoeding
- Dienstjaar 2019
3. Erosiebestrijdingsproject 'Waterschaapstraat - hoek Hoogstraat' - Goedkeuren jaarlijkse
onderhouds- en gebruiksvergoeding - Dienstjaar 2019

4.
5.
6.
7.

Erosiebestrijdingsproject 'Nemerkendries-Ketelbaan' - Goedkeuren jaarlijkse onderhouds- en
gebruiksvergoeding - Dienstjaar 2019
Erosiebestrijdingsproject Repekouter te Vollezele - Goedkeuring jaarlijkse onderhoudsvergoeding
pachters - Dienstjaar 2019
Erosiebestrijdingsproject 'Bruinsbroekstraat' - Goedkeuren jaarlijkse onderhouds- en
gebruiksvergoeding - Dienstjaar 2019
Kennisgeving

8. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Onderhoud waarschuwingsbord brandweerkazerne, Hernestraat 51 te 1570 Tollembeek: offerte
2. Aanvraag tot goedkeuring voor opvragen offertes voor herpleisteren van de binnenmuren en
onderkant dak van de kapel in de Hoogstraat 1 te Galmaarden
3. Aanvraag tot goedkeuring van opvraging voor offertes voor het reinigen van de
hoogspanningscabine aan het Baljuwhuis door een gespecialiseerde firma
4. Kennisgevingen
9. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Hoogstraat 26 te Galmaarden
2. Hoeve Hof Tasseniers: toelating onder voorwaarden voor handelingen aan of in beschermd
onroerend goed: kennisname
3. Woonuitbreidingsgebied Flieterkouter - ontwikkelingsmogelijkheid Zeuningenstraat 10 en
Zeuningenstraat zn: principieel akkoord van de deputatie: kennisname
4. Voorstel: Decreet grond- en pandenbeleid: realisatie gemeentelijk bindend sociaal objectief:
samenwerkingsovereenkomst realisatie sociaal woonaanbod periode 2019-2021
5. De heer Willy Matthys: aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van vier kavels bestemd
voor het oprichten van vier ééngezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen
Vianebaan 44, 46 en zn: voorwaardelijke vergunning
6. Landmeter-expert Jo Gosseye namens Mevrouw Marie Van Cauwelaert: aanvraag
omgevingsvergunning voor het creëren van vier kavels bestemd voor het oprichten van
ééngezinswoningen in halfopen verband en één kavel bestemd voor het oprichten van
ééngezinswoningen in open verband op een perceel gelegen Rodestraat zn: weigering
7. Landmeter-expert Jo Gosseye namens Mevrouw Marie Van Cauwelaert: aanvraag
omgevingsvergunning voor het creëren van vier kavels bestemd voor het oprichten van
ééngezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen Dorekensstraat zn: weigering
8. De heer Luc Cromphout: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanplanten van een bos op een
perceel gelegen Heribaan zn: vergunning
9. Mevrouw Sarah Borremans: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
eengezinswoning op een perceel gelegen Zeuningenstraat 19: Vergunning
10. De heer Marc Waltenier: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een amfibiepoel
op een perceel gelegen Begijnhofstraat zn: voorwaardelijke vergunning
11. De heer Marc Waltenier: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanplanten van een bos op een
perceel gelegen Begijnhofstraat zn: voorwaardelijke vergunning
12. Mevrouw Suzanne Matthys: aanvraag omgevingsvergunning voor het samenvoegen van twee
woningen op een perceel gelegen Watermolenstraat 11 en 13: vergunning
13. De heer Jean Jacques Vandenneucker: aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een carport op een perceel gelegen Watermolenstraat 36: voorwaardelijke vergunning
14. De heer en mevrouw Yves en Dorothy Van Den Bremt - De Groot: aanvraag melding voor het
slopen van vrijstaande bijgebouwen en het rooien van bomen op een perceel gelegen
Congobergstraat 6 en 8: intrekking aanvraag door aanvrager
15. De heer Kenny Hutsebaut: aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 23 bomen op
een perceel gelegen Bruinsbroekstraat 73: voorwaardelijke vergunning
16. De heer en mevrouw Yves en Dorothy
Van Den Bremt - De Groot: aanvraag
omgevingsvergunning voor het rooien van niet inheemse bomen en slopen van vrijstaande
bijgebouwen op een perceel gelegen Congobergstraat 6 en 8: voorwaardelijke vergunning

