Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 30 december 2019

1. Interne zaken - personeel
1. Uitbetaling niet opgenomen overuren
2. Interne zaken - secretariaat
1. Verkoop oude voertuigen: toewijs
2. PBE Toekomstfonds: uitnodiging overlegforum op 28 januari 2020 - aanduiding van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
3. Kennisgevingen
3. Vrije Tijd
1. Kennisgevingen
4. Burgerzaken - bevolking
1. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
5. Burgerzaken - burgerlijke stand
1. Asverstrooiing van een niet-inwoner op de gemeentelijke begraafplaats te Galmaarden
6. Grondgebiedzaken - milieu en noodplanning
1. Kennisname Projectaanvraag "Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland"
2. Ovam beleidsdoelstellingen 2036: opmaak van een oriënterend bodemonderzoek voor Hernestraat
5 te 1570 Galmaarden
3. Kennisname milieumisdrijf Hernestraat te Galmaarden
4. Droogtemaatregelen: ondersteuning van Haviland bij een gerichte aanpak om gedurende
droogteperiodes het gebruik van grondwater en leidingwater te beperken
5. Brandweerzone Vlaams-Brabant West: voorstel nieuwe zonale richtlijnen en zonale reglementen
met betrekking tot preventie van brand en ontploffing
6. Kennisgevingen
7. Grondgebiedzaken - openbare werken
1. Vervoerregioraad Vlaamse Rand: goedkeuren besluit van het openbaar vervoer voorstel en
uitwerken vervoer op maat
2. Vraag tot goedkeuren meetstaten en opvragen van offertes voor afsluiten jaarcontracten
betreffende materialen voor de technische dienst
3. Verhuur turnzaal school de knipoog: evaluatie kosten en opbrengsten
4. Kennisgevingen
8. Grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening en stedenbouw
1. Vzw Zonnelied: plaatsen van een broodautomaat: informatieve vraag naar locatie
2. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Geraardsbergsestraat 16 D, 16
E, 18 en ZN te Galmaarden
3. Heetveldesite: toelating onder voorwaarden voor handelingen aan of in beschermd onroerend
goed: kennisname
4. Beschermd Landschap Congoberg: toelating onder voorwaarden voor handelingen aan of in
beschermd onroerend goed: kennisname
5. Decreet grond- en pandenbeleid: realisatie gemeentelijk bindend sociaal objectief: bijkomende
objectief bovenop BSO
6. Lokaal Woonoverleg van 21 november 2019: kennisname verslag
7. Leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten: inventarisatie 2020
8. Aanleg riolering in de verkaveling ‘De Carrousel’ te Vollezele: kennisname PV oplevering
9. Consoorten Francois: niet-verval van verkaveling 82/V/375 voor een perceel gelegen Heystraat ZN
10. De heer Vanderschueren Frans: verval van verkaveling 82/V/45 voor de onbebouwde kavels
gelegen Geraardsbergsestraat ZN

11. Consoorten Debekker: aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen door toepassing van
de afwerkingsregel op een perceel gelegen Haagstraat zn: Weigering
12. Consoorten Dehantschutter: aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van twee kavels
bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen
Molenstraat zn: voorwaardelijke vergunning
13. De Okkernoot te Vollezele: aanvraag planologisch attest op een perceel gelegen Repingestraat 12:
kennisname beslissing plan-MER-plicht
9. Interne zaken - secretariaat
1. Kennisname beslissingen burgemeester
2. Kennisname beslissingen algemeen directeur

