COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 4 FEBRUARI 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Oppensioenstelling van een contractueel personeelslid vanaf 1 september 2020

Het college aanvaardt de oppensioenstelling van een technisch beambte-poetsen E1-E3 voor de
dienst onderwijs vanaf 1 september 2020.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Voorstel: Goedkeuring hernieuwing samenwerkingsovereenkomst met de dienst Alternatieve
Gerechtelijke Maatregelen (AGM) van de stad Halle

Het college keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed en zal het ter goedkeuring
voorleggen aan de gemeenteraad.
2. Kennisgevingen

VRIJE TIJD - SPORT
1. Proefproject sport tijdens naschoolse opvang

Het college organiseert een proefproject in GBS Galmaarden om een sportuurtje tijdens de
naschoolse kinderopvang mogelijk te maken.

VRIJE TIJD - TOERISME
1. Verlenen mandaat aankoopcentrale aan Gemeente Roosdaal - Mobipunten - Aanstellen consultant
toerismepunten

Het gemeentebestuur verleent een mandaat aan de gemeente Roosdaal om als aankoopcentrale
te fungeren voor de opdracht aanstellen van een consultant voor het onderzoeken vande
combinatie mobipunten/toeismepunten.
2. Ondersteuning wandellus Ringmuswandeling voor mindervaliden

Het college staat in voor de bewegwijzering van de een nieuwe wandellus van de
ringmuswandeling voor mindervaliden.

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Aanvraag financiële ondersteuning bij Mooimakers aanpak vuilnisbakkenplan

Het college gaat akkoord met de aanvraag een financiële ondersteuning bij Mooimakers om een
vuilnisbakkenplan uit te werken en zal zich engageren met de uitvoering van de opgelegde
voorwaarden ervan.

2. Aktename van de melding van mevrouw Els Dammekens voor het houden van reptielen en
amfibieën, Nieuwstraat 27

Het college neemt akte van de omgevingsmelding van mevrouw Els Dammekens voor het houden
van 4 korenslangen, 2 baardagamen en 1 luipaardgekko op een perceel gelegen Nieuwstraat 27.
3. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Uitwerken van de verkeerssituatie in de Statiestraat te Tollembeek in aansluiting op de
rioleringswerken: versturen van brieven voor participatie

De bewoners van de omgeving van de Statiestraat worden uitgenodigd op een
informatievergadering over het wegen- en rioleringsproject "Statiestraat".Er kan aansluitend
worden ingeschreven voor deelname aan een werkgroep om de mobiliteit in uitvoering van dit
project te verbeteren.
2. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Aktename van de melding van de heer Sven Coppens voor het aanbouwen van een uitbouw aan de
keuken op een perceel gelegen Kapelledreef 8

Het college neemt akte van de melding van de heer Sven Coppens voor het aanbouwen van een
uitbouw aan de keuken op een perceel gelegen Kapelledreef 8.
2. Kennisgevingen

