COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 21 JANUARI 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Beoordeling ingediende kandidaturen van de aanwervingsselectie van technisch medewerker C1-C3
grondgebiedzaken

Het college keurt de lijst van geldig en tijdig ingediende kandidaturen voor de vacature van
technisch medewerker (C1-C3) goed.
2. Beoordeling ingediende kandidaturen van de aanwervingsselectie van administratief medewerker
C1-C3 interne zaken

De vernoemde personen hebben tijdig een geldige sollicitatie ingediend en worden opgenomen in
de kandidatenlijst. Zij mogen deelnemen aan de selectieprocedure voor de functie
van administratief medewerker C1-C3 voor de dienst interne zaken in contractueel verband.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Kennisgevingen

FINANCIËLE ZAKEN
1. Belasting op huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerk - uitvoerbaarverklaring kohier 4de
kwartaal 2019 met aangifte

Het college keurt het kohier huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk 4de kwartaal 2019
goed voor een bedrag van 25.371,39 euro.

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Fakkeltocht KVLV Herhout op zaterdag 1 februari 2020

Het college gaat akkoord met de jaarlijkse fakkeltocht van de KVLV Herhout op zaterdag 1 februari
2020 volgens het beschreven parcours.
2. Evenement: Pauwelviering op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020

Het college geeft De Pauwelgilde, Geraardsbergsestraat 137 te 1570 Galmaarden de toelating voor
de organisatie van de ‘De Pauwelviering’ op zaterdag 25 januari en zondag 26 januari 2020 te
Galmaarden.

3. Standplaats openbaar domein Marktplein Galmaarden: smoutebollenkraam

Het college verleent toestemming tot het innemen van de standplaats op het openbaar domein
van het Markplein in Galmaarden voor de verkoop van smoutebollen en churros, iedere
vrijdagnamiddag en -avond.

VRIJE TIJD - JEUGD
1. Aanvraag subsidie kadervorming

Het college verleent een subsidie van 125 euro volgens het reglement subsidie kadervorming.
2. Kennisgeving

VRIJE TIJD - SPORT
1. Kennisgeving

BURGERZAKEN - BEVOLKING
1. Offerte eGovFlow burgerzaken

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Riolering- en wegenisproject in de Hollestraat tussen Haagstraat en Vollezelestraat en in een
gedeelte van de Smeedries in Tollembeek (R004796): procedure aanstellen ontwerper voor de
opmaak van het ontwerp met inbegrip van veiligheidscoördinatie en opmaak technisch verslag goedkeuren gunning gemeenteaandeel en overeenkomst

De studieopdracht voor het riolering- en wegenisproject in de Hollestraat tussen Haagstraat en
Vollezelestraat en in het gedeelte van de Smeedries (vanaf Hollestraat tot woning 11) in de
deelgemeente Tollembeek (R004796) wordt toegewezen aan Sweco Belgium.
2. Afkoppeling Gobzakstraat in de deelgemeente Galmaarden (R004795): procedure aanstellen
ontwerper voor de opmaak van het ontwerp met inbegrip van veiligheidscoördinatie en opmaak
technisch verslag - goedkeuren gunning gemeenteaandeel en overeenkomst

De studieopdracht voor het project Afkoppeling Gobzakstraat in de deelgemeente Galmaarden
(R004795) wordt toegewezen aan Sweco Belgium.
3. Vernieuwen van 2 toegangsdeuren aan de voorgevel van de zaal Willem Tell - goedkeuring procesverbaal van definitieve oplevering

4. Vernieuwen van het plat dak van de zaal Willem Tell en plaatsen van isolatie - goedkeuring procesverbaal van definitieve oplevering

5. Aankoop van een compacte onkruidborstelmachine voor de technische dienst: vergelijking offertes
en aanduiden van leverancier

Het college besluit over te gaan tot de aankoop van een compacte onkruidborstelmachine voor de
technische dienst ter bestrijding van het onkruid.
Met deze machine kan men sneller dan manueel op de kleinere plaatsen het onkruid verwijderen
en tevens het kiemen van nieuw onkruid tegengaan.
6. Veiliger maken van de schoolomgevingen: uiteenzetting en subsidieaanvraag

Voor het veiliger maken van de schoolomgevingen wordt een subsiedieaanvraag gedaan.
De schoolomgevingen werden hiervoor bezocht met de wijkpolitie.
Een studiebureau zal worden aangesproken om mogelijke andere ideeën naar boven te brengen
om tot een degelijk resultaat te komen.
7. Voorstel: gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein: verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 (aangepaste prijzen)

8. kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Steunpunt Bos namens de heer Marc Colpaert: aanvraag vergunning voor het aanplanten van een
bos op een perceel gelegen Thollembeek Meersch

Het college van burgemeester verleent een vergunning voor het aanplanten van een bos op een
perceel gelegen Thollembeek Meersch
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Lander en Kelly Vanderroost Borremans voor het verbouwen van een ééngezinswoning op een perceel gelegen Statiestraat 12A.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Lander en Kelly
Vanderroost - Borremans voor het verbouwen van een ééngezinswoning op een perceel gelegen
Statiestraat 12A.
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan mevrouw Ellen Ooghe voor het verbouwen van een
ééngezinswoning in half open verband op een perceel gelegen Werfstraat 77

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning in
half open verband op een perceel gelegen Werfstraat 77.
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan mevrouw Petra Despiegeleer voor het aanbouwen van
een veranda op een perceel gelegen Stationsstraat 103.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan mevrouw Petra Despiegeleer voor
het aanbouwen van een veranda op een perceel gelegen Stationsstraat 103.

5. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Githa Sermon voor het
oprichten van een carport op een perceel gelegen Hernestraat 40.

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Githa Sermon voor
het oprichten van een carport op een perceel gelegen Hernestraat 40.
6. Aanduiding en machtiging medewerkers Woonwinkel - Verwaarloosde en/of leegstaande woningen
en gebouwen

Aanduiding en machtiging medewerkers Woonwinkel - Verwaarloosde en/of leegstaande woningen
en gebouwen
7. Aanduiding en machtiging medewerkers Woonwinkel – Conformiteitsonderzoeken - Toepassing
procedure Vlaamse Wooncode

Aanduiding en machtiging medewerker Woonwinkel – Conformiteitsonderzoeken - Toepassing
procedure Vlaamse Wooncode

