Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 10 december 2019

1. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstel: Strategisch meerjarenplan gemeente en OCMW Galmaarden 2020-2025: goedkeuring
2. Voorstel: Goedkeuring van het kader voor organisatiebeheersing
3. Reinigen van ramen - Goedkeuring hernieuwde plaatsingsprocedure
2. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Mededeling tijdelijke aanstelling van onderwijzers aan de gemeentelijke
basisschool Galmaarden
3. Vrije Tijd
1. Opstart lokaal loket kinderopvang
2. Kennisgevingen
4. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
2. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Bijzetting in bestaande grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats Herhout
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Voorstel: Uitvoeren van dringende onderhoudswerken aan de gevels en binnenmuren van de SintLeonarduskapel te Tollembeek: gunning werken en goedkeuren meerprijs
2. Voorstel: Afkoppeling Gobzakstraat (R004795): - goedkeuren principe gemeentelijk aandeel
sleufherstel - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en het gemeentebestuur
van de gemeente Galmaarden
3. Voorstel: Afkoppeling Hollestraat tussen Haagstraat en Vollezelestraat (R004796): - goedkeuren
principe gemeentelijk aandeel sleuf- en wegherstel - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
tussen Fluvius en het gemeentebestuur van de gemeente Galmaarden
4. Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het kabeltelevisienet langsheen de Zwaanstraat (33
- 35) te 1570 Galmaarden (40-788823)
5. Prijsofferte voor de plaatsing van een foorkast (T4 kast 100A - 6 stopcontacten 2-fase 32A en 4
stopcontacten 3-fase 63A) links van de bestaande aansluitkast op de Plaats te Tollembeek:
goedkeuring offerte
6. Winterdienstregeling overzicht november 2019
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Beleidsplan Ruimte provincie Vlaams-Brabant: overleg met de planoloog van de provincie VlaamsBrabant
2. Omgevingshandhaving: overleg ondersteuning lokale omgevingshandhaving: datum overleg
3. Bouwmeester Scan: bespreking resultaten
4. De heer De Saedeleer Guido: gedeeltelijk verval van verkaveling 82/V/183 voor een perceel
gelegen Grunselborrestraat zn
5. De heer en mevrouw Arne en Lesly Daneels - Monseu: aanvraag omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van de woning met een aanbouw op een perceel gelegen Kapellestraat 65B:
vergunning
6. De heer en mevrouw Mark en Parichat Vanderoost - Yodthong: aanvraag omgevingsvergunning
voor het herbouwen van een ééngezinswoning op een perceel gelegen Pausleenstraat 14:
voorwaardelijke vergunning

