COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 JANUARI 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Samenstelling selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van een administratief medewerker
C1-C3 secretariaat en personeelszaken voor de dienst interne zaken

De selectiecommissie voor de aanwerving van de voltijdse contractuele betrekking van
administratief medewerker C1-C3 secretariaat en personeelszaken voor de dienst interne zaken
wordt samengesteld.
2. Samenstelling selectiecommissie voor de aanwervingsselectie van technisch medewerker C1-C3
voor de dienst grondgebiedzaken

De selectiecommissie voor de aanwerving van de voltijdse contractuele betrekking van technisch
medewerker C1-C3 voor de dienst grondgebiedzaken wordt samengesteld.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Het Raster VZW - vraag om financiële steun

Het college gaat omwille van budgettaire redenen niet in op de vraag om financiële steun van Het
Raster VZW, een begeleidings- en informatiecentrum voor autisme.

INTERNE ZAKEN - COMMUNICATIE
1. Vraag tot goedkeuring voor het opvragen van offertes voor het ontwikkelen van een nieuw logo en
nieuwe huisstijl

Het college wenst over te gaan tot het ontwikkelen van een nieuw logo en nieuwe huisstijl voor de
gemeente Galmaarden en geeft toelating voor het opvragen van offertes om een prijsvergelijking
te maken.

INTERNE ZAKEN - ICT
1. Samenwerkingsovereenkomst met interlokale vereniging IT-punt voor ICT_ondersteuning op maat:
goedkeuring van de offerte projectbeheer 2020.

Het college sluit een samenwerkingsovereenkomst met interlokale vereniging IT-punt voor externe
ICT-ondersteuning op maat voor het project serververnieuwing.

FINANCIËLE ZAKEN
1. Belasting op huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerk - uitvoerbaarverklaring kohier 3de
kwartaal 2019 - correctie

Het college keurt het kohier huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk 3de kwartaal 2019
goed voor een bedrag van 29,32 euro.

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Carnavalstoet Sint Catharinacollege Galmaarden op vrijdag 21 februari 2020.

Het college geeft toelating om op vrijdag 21 februari 2020 een carnavalstoet te organiseren.
2. Evenement: ErGoed Galmaarden - Walmenbrand op zondag 23 februari 2020 in Galmaarden.

Het college geeft toelating voor de organisatie van walmenbrand te Galmaarden op zondag 23
februari 2020.

VRIJE TIJD - CULTUUR
1. Zomaar een zomeravond 2020

Het college gaat akkoord met de programmatie van The Crazy Disco Show for kids en
de Vlaanderen Boven Band op Zomaar een zomeravond op maandag 20 juli 2020.

VRIJE TIJD - SPORT
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer voor de organisatie van drie wielerwedstrijden
"Nieuwelingen - Juniores - Elite zonder contract en Beloften" te Vollezele op zondag 16 februari 2020.

Het college geeft toelating om op zondag 16 februari 2020 drie wielerwedstrijden te organiseren in
Galmaarden.

BURGERZAKEN - BEVOLKING
1. Software aankoop: vreemdelingenmodule Remmicom

Het college beslist om de aankoop van de vreemdelingenmodule toe te wijzen aan de firma
Remmicom.

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Toekennen subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers voor baby's en kinderen tot 3 jaar.

Het college keurt de aanvraag voor een éénmalige subsidie van 100 euro voor de aankoop van
herbruikbare luiers voor baby's en kinderen tot 3 jaar goed.
2. Kennisgeving

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Verlenen mandaat aan Haviland intercommunale IgSv voor het leveren van koud asfalt voor het
dienstjaar 2020 en goedkeuren prijsvoorwaarden firma Gravaubel nv uit Luik voor afnames van de
technische dienst

Haviland Intercommunale IgSv wordt gemandateerd om als aankoopcentrale op te treden voor de
levering van koud asfalt voor het dienstjaar 2020
2. Keuring van speeltoestellen door externe firma

Een jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen werd opgemaakt door een externe firma. Op basis
van het verslag worden alle punten welke een aanpassing vergen doorgegeven aan de technische
dienst voor uitvoering.

3. Toelating werken op openbaar domein voor Werfstraat 58

Aan de eigenaars van de woning Werfstraat 58 wordt toelating gegeven voor het verharden
van de zone van het openbaar domein vóór hun woning en oprit met waterdoorlatende klinkers
4. Herstel van de brug over de Hollebeek in de Congobergstraat: opstarten nieuwe prijsvraag bij
hoogdringendheid

Het college beslist om wegens onvoorzienbare dwingende spoed een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking te voeren voor het herstel van de brug over de Hollebeek in
de Congobergstraat.
5. kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Verlenen van een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig attest aan Deklippel Immo nv voor het
creëren van 5 kavels gelegen Dorekensstraat 26

Het college geeft een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundige attest af aan Deklippel Immo nv
voor het creëren van 5 kavels gelegen Dorekensstraat 26.
2. Kennisname van het besluit van de Omgevingsambtenaar over de aanvraag van de heer Erwin
Demol voor het vernieuwen van de exploitatievergunning (milieuvergunning) voor een
landbouwbedrijf gelegen Herhout 40

Het college neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke Omgevingsambtenaar van 22
januari 2020 waarbij hij heeft vastgesteld dat de omgevingsaanvraag voor het vernieuwen van de
exploitatievergunning (milieuvergunning) voor een landbouwbedrijf gelegen Herhout
40 onontvankelijk is.
3. Aktename van de melding van de heer Pascal Herregods voor het plaatsen van een pergola
gelegen Plaatsstraat 49.

Het college neemt akte van de omgevingsmelding van de heer Pascal Herregods voor het plaatsen
pergola op een perceel gelegen Plaatsstraat 49.
4. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Arno en Naomi
Rosmane - Longeval voor het afbreken van de bestaande bebouwing en het bouwen van een
eengezinswoning gelegen Sint Leonardus 36.

Het college verleent een voorwaardelijk omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Arno en
Naomi Rosmane - Longeval voor het afbreken van de bestaande bebouwing en het bouwen van
een eengezinswoning op een perceel gelegen Sint Leonardus 36.
5. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Laurens en
Astrid Coenen - De Valck voor het verbouwen van een boerderij naar een ééngezinswoning met
dierenartspraktijk gelegen Begijnhofstraat 1

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Laurens
en Astrid Coenen - De Valck voor het verbouwen van een boerderij naar een ééngezinswoning met
dierenartspraktijk op een perceel gelegen Begijnhofstraat 1.
6. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer Joeri Vannimmen en mevrouw Laure
Leclipteur voor het bouwen van een vrijstaande woning gelegen Flieterkouter 71

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Joeri Vannimmen en mevrouw Laure
Leclipteur voor het bouwen van een vrijstaande woning op een perceel gelegen Flieterkouter 71.

7. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Evi Cromphout voor het
slopen van de bestaande woning en het oprichten van twee woningen in halfopen verband gelegen
Dorekensstraat 6

Het college verleent aan mevrouw Evi Cromphout een omgevingsvergunning voor het slopen van
de bestaande woning en het oprichten van twee woningen in halfopen verband op een perceel
gelegen Dorekensstraat 6.
8. Kennisgeving

Het college neemt kennis van de brief van 24 december 2019 betreffende een archeologische
toevalsvondst op een perceel gelegen Bruinsbroekstraat 50 (Ref. 568.1_archeologie)

