Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 19 februari 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Aanstelling van een deskundige jeugd B1-B3 in contractueel verband in een
vervangingsovereenkomst
2. Interne zaken - secretariaat
1. Voorstel: Goedkeuring optieovereenkomst voor het plaatsen van een zendmast door
vervanging van de schutterstoren in de tuin van het gemeenschapscentrum Baljuwhuis
2. Afschaffing deel voetweg 46: beroep tegen vonnis van de vrederechter
3. Kennisgeving
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisschool Tollembeek
2. Onderwijzend personeel: tijdelijke aanstelling onderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool
Herhout
3. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzeres via het lerarenplatform aan
de gemeentelijke basisschool Tollembeek
4. Financiële Zaken
1. Kennisgevingen
5. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer in de Stationsstraat op de NMBS-parking
naast huisnummer 88 - Vinkenzettingen 2019 - De Statiezangers Galmaarden.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van een wielerwedstrijd
te Vollezele voor Juniores op zaterdag 16 maart 2019.
3. Evenement: Bierfestival - De Gedong goes krom op zaterdag 23 maart 2019 in het Baljuwhuis
van Galmaarden.
4. Doortocht Pajottenlandrit - vzw Vlaamse Motorrijders Federatie op zondag 17 maart 2019.
5. Aanvraag ondersteuning voor kortfilm binnen masterproject
6. Meiboomplanting 2019: dragen meiboom
7. Doortocht Ronde van Frankrijk op 6 juli 2019
8. Kennisgevingen
6. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Aanvraag tot inschrijving van een EU-onderdaan voor de verkiezingen van het Europees
parlement van 26 mei 2019.
2. Aanvraag tot inschrijving van een EU-onderdaan voor de verkiezingen van het Europees
parlement van 26 mei 2019.
3. Asverstrooiing van een niet-inwoner op de gemeentelijke begraafplaats te Vollezele.
4. Kennisgeving
7. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Vraag tot het afleveren van gegevens uit het kadaster voor de opmaak van het collectief
jachtplan van vzw Wildbeheereenheid De Kitsen dat jaarlijks dient te worden geactualiseerd.
2. Klacht bewoners Heirbaan 33 en 37 aangaande rattenoverlast
3. Ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-Mer: openbaar
onderzoek van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019
4. Goedkeuring voorstel aankoop van materiaal (vuilnisbakken en picknicktafels) voor de
gemeentelijke basisschool Galmaarden en het Sint-Catharinacollege Galmaarden met het
beloningsbedrag van de operatie "Proper" georganiseerd door Mooimakers.
5. Kennisgevingen

8. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Aanvraag vergunning voor de aanleg van het kabeltelevisienet langsheen de Flieterkouter
32/35 te 1570 Galmaarden (P/045992)
2. Aanvraag vergunning voor de aanleg van het kabeltelvisienet langsheen de Statiestraat,
Kramerijk te 1570 Galmaarden (P043414)
3. Aanpassen verkeersborden F45 (dooDlopende straat) naar F45b (dooRlopende straat)
4. Wervingsactie 2019 voor gemachtigd opzichters, vraag voor organisatie van één van de
cursusdagen in één van de gebouwen van onze gemeente
5. Kennisgevingen
9. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI Galmaarden fase 2’ te Galmaarden
(project 22.632): startnota: raadpleging publiek en adviesvraag
2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 18 kaprijpe populieren op een perceel
gelegen Repekouter: beslissing
3. Aanvraag verkaveling voor het oprichten van één woning in halfopen verband in toepassing
van de afwerkingsregel voor een perceel gelegen Ninoofsesteenweg: kennisname beslissing
Raad voor Vergunningsbetwistingen
4. Kennisgevingen

