Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 29 januari 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Samenstelling van de selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van deskundige
communicatie B1-B3 voor de dienst interne zaken
2. Samenstelling van de selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van deskundige jeugd
B1-B3 voor de dienst vrije tijd
3. Samenstelling van de selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van bibliothecaris B1-B3
voor de dienst vrije tijd
4. Samenstelling van de selectiecommissie van de aanwervingsselectie van technisch beambte poetsen E1-E3 voor de dienst onderwijs
5. Gemeente: aanstelling in contractueel verband van een technisch assistent – elektricien D1-D3
voor de dienst grondgebiedzaken
2. Interne zaken - secretariaat
1. Aanbod UNIZO GOV- service pakket
2. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking in het kader van
ouderschapsverlof aan de gemeentelijke basisschool Herhout
2. Onderwijzend personeel: Tijdelijke deeltijdse aanstelling als vervangend directeur aan de
gemeentelijke basisschool Herhout
4. Financiële Zaken
1. Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk: uitvoerbaarverklaring
reclamedrukwerk 4de kwartaal 2018
2. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk: uitvoerbaarverklaring extra
kohier 3de kwartaal 2018
3. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk: rechtzetting van kohier 3971
5. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van drie
wielerwedstrijden "Nieuwelingen - Juniores en Elite" te Vollezele op zondag 24 februari 2019.
2. Principebeslissing tot indiening van een subsidiedossier voor de organisatie van een beleefbaar
smaakdorp bij de doortocht van de Ronde van Frankrijk op 6 juli 2019 in het kader van de
provinciale Platteland Plus projecten
3. Carnavalstoet Sint-Catharinacollege Galmaarden op vrijdag 1 maart 2019.
4. Kennisgevingen
6. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister.
2. Ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
7. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Verlenen van grafconcessie voor een perceel grond op het urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats Galmaarden
8. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Aktename van de melding van de exploitatie van een bovengrondse propaangastank van
1.600 liter op een perceel gelegen Bruinsbroekstraat: beslissing
2. Kennisgevingen

9. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Voorstel: Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein: verlenging 2019
2. Voorstel : Vlaamse vervoerregio’s : aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente
Galmaarden in de vervoerregioraad Vlaamse Rand.
3. Voorstel : Aanvullend reglement betreffende hinder geparkeerde voertuigen in de Molenstraat
tussen het kruispunt met de Kasteelstraat en de Ninoofsesteenweg
4. Aanvraag vergunning voor het vervangen van het kabeltelevisienet langsheen de
Geraardsbergsestraat te 1570 Galmaarden (40-740986)
5. Herstellen omheining van het sportcomplex te Galmaarden ter hoogte van het speelplein:
goedkeuren offerte
6. Klacht bewoners Kloosterstraat te 1570 Vollezele aangaande parkeerproblematiek in de straat
10. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Woonwinkel Pajottenland, intergemeentelijk samenwerkingsverband: principieel akkoord
verderzetting
2. Voorstel: Gemeentelijk reglement inzake bekendmaking huurprijs en kosten en lasten bij
woningen
3. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Bruinsbroekstraat te
Galmaarden
4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren en uitbreiden van een loods, slopen
van een stalling, het slopen en herbouwen van een berging, en het uitbreiden van een klasse 2
exploitatie op een perceel gelegen Repingestraat: beslissing
5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van een voormalig
landbouwcomplex naar een ééngezinswoning met dierenpension op een perceel gelegen
Pijpestraat: beslissing
6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een landbouwloods met
aanhorigheden naast een landbouwbedrijf gevestigd in een beschermde hoeve op een perceel
gelegen Congobergstraat: beslissing
7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met
relaxatieruimte op kelderverdiep en afzonderlijke tuinberging op een perceel gelegen
Tasseniersstraat: beslissing
8. Kennisgevingen

