COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 11 FEBRUARI 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Agenda gemeenteraad

Het college stelt de agenda van de gemeenteraad van 25 februari 2020 vast.
2. Voorstel: goedkeuring algemeen politiereglement Politiezone Pajottenland

Het college keurt het ontwerp van algemeen politiereglement goed en legt het document ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
3. Voorstel: goedkeuring van het bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde, regio Halle-Vilvoorde, in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bemiddelingsreglement inzake GAS met de
stad Vilvoorde aan te passen. De leeftijdsgrens voor bemiddeling wordt verlaagd naar 14 jaar.

INTERNE ZAKEN - COMMUNICATIE
1. Receptie voor vrijwilligers

Het college beslist om op donderdag 5 maart in het GC Baljuwhuis haar vrijwilligers te bedanken.

ONDERWIJS
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag verlof wegens tijdelijke belast met een andere opdracht

Het college keurt de aanvraag verlof wegens tijdelijk belast met een andere opdracht goed.

VRIJE TIJD - SPORT
1. Voorstel: Oprichting sportraad 2020-2025

Het college stelt de gemeenteraad voor om de sportraad op te richten voor de periode 2020-2025.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens een doortocht van twee
wielerwedstrijden - Omloop Het Nieuwsblad - Dames Elite UCI Cat. 1.1 WE en Heren Elite UCI Cat 1.
UWT te Galmaarden op zaterdag 29 februari 2020.

Het college geeft toelating om op zaterdag 29 februari 2020 een doortocht van twee
wielerwedstrijden te organiseren in Galmaarden.
3. Intentieverklaring #sportersbelevenmeer-award

De gemeente Galmaarden neemt deel aan de campagne #sportersbelevenmeer en ondertekent de
intentieverklaring #sportersbelevenmeer-award.

VRIJE TIJD - TOERISME
1. Kennisgeving

BURGERZAKEN - BURGERLIJKE STAND
1. Kennisgeving belasting op de lijkbezorgingen en de ontgravingen

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Voorstel: Oprichting milieuraad 2020-2025

Het college stelt de gemeenteraad voor om de milieuraad op te richten voor de periode 20202025.
2. Melding recreatief gebruik van 2 terreinen voor paramotoren.

Het college neemt kennis van de melding van de heer John Janssens tot het gebruik van 2
recreatieve terreinen voor paramotoren volgens het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 en dit voor
het lopende jaar 2020 :
- Galmaarden (Tollembeek), Pijpestraat
- Galmaarden, Tasseniersstraat.

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Brief van 27 januari 2020 van de bewoner Stationsstraat 114 met betrekking tot de afrekening van
de kosten voor de aanleg nieuw en verhard voetpad

De vraag tot kwijtschelding van de factuur voor de aanleg van een nieuw verhard voetpad in
asfalt in de Zwaanstraat 20A waarbij voorafgaandelijk een akkoordverklaring werd ondertekend,
wordt afgewezen.
2. Aanvraag vergunning voor de aanleg van het kabeltelvisienet ter hoogte van Winterkeer 48 te 1570
Galmaarden (PM: 42-2770793)
3. Aanleg gesubsidieerde vrijliggende fietspaden en semi-gescheiden rioleringssysteem langsheen de
Plaatsstraat en de Tollembeekstraat in de deelgemeente Tollembeek - Procedure aanstellen
ontwerper-veiligheidscoördinator: goedkeuren addendum studieopdracht aan overeenkomst tussen
Aquafin nv, gemeente, Fluvius en ontwerper Arcadis Belgium nv
4. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Weigeren van een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Patrick en Hilde Kerger - Meert
voor het oprichten van een ééngezinswoning in halfopen verband gelegen Hazendries 1C

Dit agendapunt werd verdaagd.
2. Advies over de conceptnota Beleidsplan Ruimte provincie Vlaams-Brabant

