Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 14 mei 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Vakantiegeld 2019, refertejaar 2018, voor het statutair en contractueel personeel
2. Vakantiegeld 2019, refertejaar 2018, voor de mandatarissen
3. Vacantverklaring via aanwerving van technisch assistent - groendienst D1-D3 in contractueel
verband voor de dienst grondgebiedzaken
4. Vacantverklaring via aanwerving van een technisch assistent - gebouwen D1-D3 in contractueel
verband voor de dienst grondgebiedzaken
5. Aanleg van een wervingsreserve voor een polyvalent arbeider D1-D3 in contractueel verband voor
de dienst grondgebiedzaken
2. Interne zaken - secretariaat
1. Agenda gemeenteraad
2. Voorstel: Riobra: algemene vergadering / jaarvergadering van 14 juni 2019: - goedkeuren agenda
- bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde
3. Voorstel: Havicrem: algemene vergadering van 19 juni 2019: - goedkeuren agenda - bepalen van
het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden
4. Voorstel: PBE: algemene vergadering / jaarvergadering van 21 juni 2019: - goedkeuren agenda, bepalen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
5. Voorstel: Infrax West: algemene vergadering / jaarvergadering van 24 juni 2019: - goedkeuren
agenda, - bepalen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers
6. Voorstel: Cipal (C-Smart): algemene vergadering/jaarvergadering van 27 juni 2019: - goedkeuren
agenda - bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden
7. De Lijn: algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2019
8. De Watergroep: statutaire algemene vergadering van 7 juni 2019
3. Financiële Zaken
1. Begeleiding van de boekhouding/ondersteuning opmaak jaarrekening - Goedkeuring uit te
nodigen firma's
2. Uitvoerbaarverklaring kohier tweede verblijven aanslagjaar 2019 (extra)
4. Vrije Tijd
1. Evenement: Benefiet kermisfuif De Flippers op zondag 9 juni 2019 in het Baljuwhuis.
2. Evenement: Voetbaltornooi SKO Vollezele op vrijdag 31 mei, vrijdag 7 juni, vrijdag 14 juni en
vrijdag 21 juni 2019 op het terrein van SKO Vollezele.
3. Kadervorming Sanne Decuyper
4. Kennisgevingen
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Verlenen van grafconcessie voor een perceel grond met grafkelder op de gemeentelijke
begraafplaats Herhout.
2. Herziening concessieaanvraag van een perceel grond op het kinderperk van de gemeentelijke
begraafplaats Galmaarden (collegebesluit van 7 december 2015)
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Voorstel: Gemeentelijke politieverordening inzake het organiseren van motorcrosswedstrijden op
het grondgebied van de gemeente Galmaarden
2. Niet-ingedeelde muziekactiviteit - Afwijking op de sectorale milieuvoorwaarden geluidsniveau afterwork party achteraan op binnenkoer café Felix op vrijdag 24 mei 2019 en gekoppeld
privéfeest op zaterdag 25 mei 2019.
3. Uitbreiding van een erkend natuurreservaat E-175 'Kluysbos' te Galmaarden: ministerieel besluit
van 29 maart 2019
4. Kennisgevingen

7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de
Hernestraat 41 te 1570 Galmaarden
2. Aanvraag vergunning voor het vervangen / uitbreiden van het kabeltelevisienet langsheen de
Ninoofsesteenweg, Molenstraat te 1570 Galmaarden (P/044181)
3. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van de
Congobergstraat 7 te 1570 Galmaarden
4. Kennisgeving
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Mevrouw Diane Maison: niet-verval van verkaveling 82/V/433 voor een perceel gelegen
Tasseniersstraat zn
2. Unicas: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 ééngezinswoningen in halfopen
verband en 1 ééngezinswoning in open verband op een perceel gelegen Rensbergstraat 13, 13 A
en 13 B: beslissing
3. De heer Stefaan Sermant: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
meergezinswoning (4 wooneenheden) in open bebouwing op een perceel gelegen Kapellestraat 1:
beslissing
4. De heer en mevrouw Kim en Sarah Buyens – Vergalle: aanvraag omgevingsvergunning voor het
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met een afzonderlijke tuinberging op een perceel
gelegen Tasseniersstraat 6A: beslissing
5. De heer en mevrouw Willy en Rita Rousselle – Van Eeckenrode: aanvraag omgevingsvergunning
voor het regulariseren van een veranda op een perceel gelegen Groenstraat 7: beslissing
6. De heer en mevrouw Mathias en Nona De Leener – Broodcoorens: aanvraag
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning op een perceel gelegen
Pijpestraat 17: beslissing
7. Vennootschap Quintelier nv: aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een
tijdelijke lagune voor het uitwateren van slib op een perceel gelegen Repingestraat en
Vollezelestraat : beslissing administratieve lus
8. De heer en mevrouw Thijs en Cindy Devalckeneer – Heymans: aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanbouwen van een uitbreiding op het gelijkvloers op een perceel gelegen Heirbaan 7:
kennisname intrekking aanvraag
9. De heer en mevrouw Thijs en Cindy Devalckeneer - Heymans: melding voor het aanbouwen van
een uitbreiding op het gelijkvloers op een perceel gelegen Heirbaan 7: beslissing
10. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI Galmaarden fase 2’ te Galmaarden (project
22.632): startnota: raadpleging publiek en adviesvraag: resultaat
11. Toekennen van huisnummers Molenstraat 29 en 29A

