Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 11 juni 2019

1. Interne zaken - secretariaat
1. Agenda gemeenteraad
2. Onderwijs
1. Voorstel: retributiereglement voor het leveren van diverse diensten en producten in het
gemeentelijk onderwijs
2. Vaststellen van het aantal PWB-lestijden voor het schooljaar 2019-2020
3. Financiële Zaken
1. Voorstel: Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur
2. Voorstel: Vaststelling van de verrichtingen die worden vrijgesteld van voorafgaand visum door de
financieel directeur
3. Voorstel: Goedkeuring reglement budgethouderschap
4. Rapport klachtenbehandeling 2018
5. Rapport organisatiebeheersing 2018
6. Verslag visumverplichting 2018
7. Verslag debiteurenbeheer 2018
4. Vrije Tijd
1. Voorstel: Verlenging van de deelname aan Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei 2021-2026: goedkeuring financiering - goedkeuring beleidsplan
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens organisatie van een wielerwedstrijd
voor aspiranten te Tollembeek op zondag 30 juni 2019.
3. Kadervorming Eline Bliki
4. Kennisgevingen
5. Informatie- en Communicatie Technologie
1. Goedkeuring ondersteuningsaanbod VERA voor de uitwerking van een nieuwe mappenstructuur
gemeente-OCMW
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Prijsofferte van OTIS voor moderniseringswerken van de lift van GBS Vollezele, Ninoofsesteenweg
72 te 1570 Galmaarden naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse opgemaakt door BTV op
19 december 2018
2. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Sint Leonardus 40 te
Galmaarden
2. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Hollestraat 46 en 46+ te
Galmaarden
3. Toekennen van huisnummers Hernestraat 7/01, 7/02, 7/11, 7/12, 7/21, 7/22, 7/23 en 7/24
4. Toekennen van huisnummer Stationsstraat 67A
5. De heer en mevrouw Michiels-De Weghe: aanvraag stedenbouwkundig attest voor het uitbreiden
van de bestaande zonevreemde ééngezinswoning op een perceel gelegen Hulstraat 30: beslissing
6. De heer en mevrouw Kris en Leen Prové - Buekens: melding voor het uitbreiden van een
bestaand gebouw op een perceel gelegen Wilderstraat 14: beslissing
7. Stedenbouwkundige visie niet-agrarische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen: lijst met
hoeves welke in aanmerking komen voor opname

8.

Mevrouw Karlien Van Liedekerke: aanvraag omgevingsvergunning voor een zonevreemde
functiewijziging van het bijgebouw naar dienstverlening (praktijkruimte) op een perceel gelegen
Sint Leonardus 5: beslissing
9. De heer en mevrouw Klodjan en Nicoleta Kocaqia - Bogdan: aanvraag omgevingsvergunning voor
het regulariseren van het opdelen van een ééngezinswoning naar twee woningen op een perceel
gelegen Vollezelestraat 3 en 3A:
10. De heer Werner Wayteck: aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
landbouwloods met aanhorigheden naast een landbouwbedrijf gevestigd in een beschermde
hoeve op een perceel gelegen Congobergstraat zn: hoorzitting beroep bij de deputatie
11. Kennisgeving

