Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 12 maart 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Openbare oproep voor de aanwerving van jobstudenten
2. Toekennen van een permanentietoelage aan personeelsleden van de dienst grondgebiedzaken
voor december 2018 en januari 2019
2. Interne zaken - secretariaat
1. Agenda gemeenteraad
2. Aangiften in de personenbelasting 2019: samenwerkingsovereenkomst zitdagen in de
gemeente
3. VZW Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer: vraag toelage 2019
4. Kennisgevingen
3. Financiële Zaken
1. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk: aanslagjaar 2018 rechzetting
van kohier 3909
2. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk: aanslagjaar 2018
rechtzetting van kohier 313
3. Voorstel: ILvA: bijkomende aandelen - intekening op 2 kapitaalsaandelen
4. Milieubelasting aanslagjaar 2018 oninvorderbaarverklaring artikels 2461 en 3144
4. Vrije Tijd
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens een doortocht van een
wielerwedstrijd - Ronde van Vlaanderen - Juniores Heren UCI Cat.1.1 MJ te Galmaarden op
zondag 7 april 2019
2. Doortocht - Fietstocht Kom Op Tegen Kanker op zaterdag 20 april 2019
3. Doortocht - fietstocht - Altebra Classic - WTC Unitas Steenhuize op zaterdag 18 mei 2019
4. Doortocht - fietsrally - WTC De Palingrijders op zondag 19 mei 2019
5. Erkenningsaanvraag Duivenmaatschappij De Eendracht
6. Standplaatsen kermissen 2019
7. Kennisgevingen
5. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Aanduiding van interne en externe ICT-verantwoordelijken in het kader van de
confidentieverklaringen
2. Goedkeuring van verwerkersovereenkomsten in het kader van de GDPR
3. Oprichting van een informatieveiligheidscel voor de gemeente Galmaarden
4. Gunning van de opdracht voor het leveren, configureren en onderhouden van een WIFIopstelling, inclusief een 48G PoE+ switch voor het Baljuwhuis
5. Gunning van een opdracht tot levering en plaatsing van netwerkbekabeling voor het
Baljuwhuis
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Voorstel: gemeentelijke politieverordening inzake het organiseren van motorcrosswedstrijden
2. Subsidiëring kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen
3. Leveren van hangmanden voor zomerbebloeming dorpskernen 2019
4. Kennisgevingen

7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Onderhouds- en herstellingswerken 2013-2015 van de gemeentewegen en aanhorigheden via
stockaanbesteding (dienstjaar 2015) - dienstbevel nummer 1: goedkeuren proces-verbaal van
definitieve oplevering
2. Onderhouds- en herstellingswerken van de gemeentewegen en aanhorigheden via
stockaanbesteding - dienstjaar 2016 - dienstbevel nummer 1: goedkeuren proces-verbaal van
definitieve oplevering
3. Vraag tot verplaatsen van een verkeersspiegel in de Heirbaan te Galmaarden
4. Vraag tot wegnemen van de rijbaankussens in de Hernestraat te Tollembeek
5. Melding schade bushokje Vollezelestraat
6. Kennisgevingen

