Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 5 november 2019
1. Interne zaken - personeel
1. Aanstelling van een technisch assistent D1-D3 voor de dienst grondgebiedzaken in contractueel
verband in een vervangingsovereenkomst vanaf 9 december 2019
2. Interne zaken - secretariaat
1. Verkoop oude voertuigen - bepalen van de verkoopsvoorwaarden
2. Voorstel: Centraal Kerkbestuur Galmaarden: aktename coördinatie budgetwijzigingen 2019
3. Voorstel: Kerkfabriek Sint-Paulus Vollezele: budgetwijziging 2019 - aktename
4. Voorstel: Centraal Kerkbestuur Galmaarden: aktename coördinatie budget 2020
5. Voorstel: Kerkfabriek Sint-Paulus Vollezele: budget 2020 - aktename
6. Voorstel: Kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden: budget 2020 - aktename
7. Voorstel: Kerkfabriek Sint-Martinus Tollembeek: budget 2020 - aktename
8. Kennisgevingen
3. Onderwijs
1. Onderwijzend personeel: Verlof verminderde prestaties wegens ziekte aan de gemeentelijke
basisschool Vollezele
4. Financiële Zaken
1. Voorstel: goedkeuring belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
2. Voorstel: goedkeuring belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk voor de aanslagjaren 2020-2025
3. Voorstel: goedkeuring milieubelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
4. Voorstel: goedkeuring belasting op de afgifte van administratieve documenten en getuigschriften
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
5. Voorstel: goedkeuring belasting op inname openbaar domein voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2025
6. Herraming 2019: ontvangsten personenbelasting
5. Vrije Tijd
1. Kaffee Matinee voorjaar 2020
2. Wandeling Brillanttochten op zondag 8 december 2019.
3. Verdeling subsidies sportclubs werkingsjaar 2018-2019 - decreet lokaal sportbeleid:
beleidsprioriteit 1 en beleidsprioriteit 2
4. Verdeling projectsubsidie culturele verenigingen 2020
5. Kennisgevingen
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Voorstel: verlenging van de deelname van de gemeente aan het project "Intergemeentelijke
Natuur- & Landschapsploegen" in 2020 - 2025
2. Kennisgeving
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Voorstel: gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein: verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022
2. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. De heer Joeri Smeets: aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bestaande loods en
rundveestal, bouwen van nieuwe landbouwloods met aanhorigheden en aanleggen mestvaalt en
sleufsilo’s met aanhorigheden op een perceel gelegen Herhout 16: voorwaardelijke vergunning
2. De heer Dirk Willems: aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van
verbouwingswerken aan een woning op een perceel gelegen Watermolenstraat 32: weigering

