COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 18 FEBRUARI 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Voorstel: verhoging maaltijdcheques

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen
van 7 euro naar 8 euro vanaf 1 april 2020.
2. Voorstel tot uitbetalen verbrekingsvergoeding

Het college heeft beslist om de opzegperiode van een contractuele werknemer te verbreken met
een vergoeding op 1 maart 2020, omwille van langdurige ziekte.
3. Oppensioenstelling van een statutair personeelslid vanaf 1 juni 2020.

Het college aanvaardt de oppensioenstelling van een technisch hoofdmedewerker C4-C5 voor de
dienst grondgebiedzaken vanaf 1 juni 2020.
4. Kennisname van het proces-verbaal van de aanwervingsselectie van technisch medewerker C1-C3
voor de dienst grondgebiedzaken

Het college neemt kennis van het proces-verbaal opgemaakt door de selectiecommissie op 14
februari 2020 voor de aanwerving van een technisch medewerker C1-C3 voor de dienst
grondgebiedzaken in contractueel verband.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Kennisgevingen

ONDERWIJS
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag verlof wegens tijdelijke belast met een andere opdracht en
tijdelijke aanstelling als waarnemend directeur

Het college keurt de aanvraag verlof wegens tijdelijk belast met een andere opdracht goed.
2. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in de gemeentelijke
basisschool van Vollezele

Het college vervangt een onderwijzeres wegens tijdelijk andere opdracht vanaf 13 februari 2020
tot uiterlijk het einde van de aanvraag tijdelijk andere opdracht, voor een totaal van 12 lestijden.

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Standplaats openbaar domein in Tollembeek: bakkerijproducten

Het college verleent toestemming tot het innemen van een standplaats op het openbaar domein
op de parking aan de Hernestraat in Tollembeek voor de verkoop van bakkerijproducten, iedere
zondagvoormiddag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
2. Standplaats openbaar domein op de parking Hernestraat te Tollembeek: groenten en fruit

Het college verleent toestemming voor het innemen van een nieuwe standplaats op het openbaar
domein op de parking Hernestraat te Tollembeek voor de verkoop van groenten en fruit, iedere
zondagvoormiddag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

VRIJE TIJD - JEUGD
1. Levering en plaatsing van speeltoestellen in de Baljuwtuin

Het college gunt de opdracht Leveren en plaatsen van speeltoestellen in de Baljuwtuin aan de
firma Yalp, Nieuwenkampsmaten 12, 7472 DE Goor, Nederland.
2. Aanstelling monitoren speelpleinwerking paasvakantie 2020 van 6 april tot en met 19 april 2020

Het college stelt de voorgestelde monitoren aan voor de speelpleinwerking tijdens de periode van
6 april tot en met 19 april 2020.
3. Aanstelling monitoren speelpleinwerking zomervakantie 2020 van 1 juli tot en met 30 augustus
2020

Het college stelt de voorgestelde monitoren aan voor de speelpleinwerking tijdens de periode van
1 juli tot en met 30 augustus 2020.
4. Kennisgeving

Kennisgeving

VRIJE TIJD - SPORT
1. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer voor de organisatie van een wielerwedstrijd in
Vollezele voor Juniores op zaterdag 14 maart 2020.

Het college geeft toelating om op zaterdag 14 maart 2020 een wielerwedstrijd te organiseren in
Galmaarden.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer voor de organisatie van een wielerwedstrijd in
Vollezele voor Elite zonder contract en beloften op zondag 8 maart 2020.

Het college geeft toelating om op zondag 8 maart 2020 een wielerwedstrijd te organiseren in
Galmaarden.

3. Aanvraag gebruik schoolinfrastructuur GBS Galmaarden

De wandelclub De Marktrotters uit Herne krijgt geen toelating om gebruik te maken van de
schoolinfrastructuur van GBS Galmaarden voor het inrichten van een rustpost tijdens de
Urbanustochten van 2021 op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli 2021.
4. Kennisgeving

BURGERZAKEN - BEVOLKING
1. Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister.

De voorgestelde ambtshalve schrapping werd goedgekeurd.

BURGERZAKEN - BURGERLIJKE STAND
1. Verlenen van een grafconcessie voor een perceel grond op het urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats Galmaarden

De aanvraag voor het bekomen van een grafconcessie voor een perceel grond op het urnenveld
voor 2 personen op de gemeentelijke begraafplaats van Galmaarden werd goedgekeurd.
2. Prijsvraag voor het leveren van columbariumnissen en urnenkelders.

Het college gaat akkoord om een prijsvraag te organiseren voor het aankopen van columbarium
carrousels, columbariumnissen en urnenkelders voor de verschillende begraafplaatsen.

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Winterdienstregeling overzicht januari 2010

Voor de winterdienstregeling van de maand januari 2020 worden de gepresteerde overuren
gevalideerd en komen de wachturen in aanmerking voor uitbetaling.
2. Afsluiten van een raamcontract voor aankoop van hout en gipskarton voor de technische dienst:
dienstjaar 2020

Het college gunt een raamcontract voor de aankoop van hout en gipskarton voor de technische
dienst voor dienstjaar 2020 aan Van Der Perre te Lennik.
Met dit raamcontract kan de werkleider gedurende heel het jaar aan vastgestelde prijzen zijn
bestellingen plaatsen voor het uitvoeren van opdrachten en dienen er niet telkens opnieuw
offertes te worden opgevraagd.
Dit zal de werkefficiëntie verhogen.
3. Herstellen of vervangen van de verwarmingsketel in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool
te Galmaarden

Het college beslist om de verwarmingsketel van de turnzaal van de gemeentelijke basisschool te
Galmaarden te vervangen.

4. Afkoppeling Gobzakstraat (R004795) en aanleg gescheiden riolering in de Hollestraat tussen
Haagstraat en Vollezelestraat (R004796): behoud van het bovengronds openbaar verlichtings- en
kabeltelevisienet

Het college beslist om de bovengrondse nutsleidingen te behouden bij de uitvoering van het
rioleringsproject Hollestraat en het project afkoppeling Gobzakstraat.
5. Voorstel: Levering van granulaten en aanverwante producten voor het uitvoeren van onderhoud-en
herstellingswerken aan het openbaar domein - meerjarenopdracht 2020-2023: goedkeuring
lastvoorwaarden en vaststellen plaatsingsprocedure

Voor de levering van granulaten en aanverwante producten voor het uitvoeren van onderhoud-en
herstellingswerken aan het openbaar domein door de technische dienst wordt het
bestek OW/899/L1-2020/2020-2023, opgemaakt door de dienst openbare werken, ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft een meerjarenopdracht 2020-2023.
6. Voorstel: Onderhoud- en herstellingswerken van de gemeentewegen en aanhorigheden via
stockaanbesteding voor het dienstjaar 2019: goedkeuring eindafrekening

Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd de eindafrekening voor de uitvoering van
onderhoudswerken aan de asfalt-, beton- en kasseiverharding van diverse gemeentewegen voor
het dienstjaar 2019, door de aannemer Wawebo uit Sint-Gillis-Waas, goed te keuren.
7. Heraanleg duiker onder rijweg overwelving waterloop Hollebeek in de deelgemeente Vollezele:
gunning

De overheidsopdracht voor de heraanleg van de duiker onder de rijweg - overwelving waterloop
Hollebeek in de deelgemeente Vollezele wordt toegewezen aan Wawebo, Kluizenhof 20, 9170
Sint-Gillis-Waas
8. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Toekennen huisnummers appartementen Kapellestraat 2, 4 en 6 en Hoogstraat 2

Met dit besluit worden aan de te bouwen appartementen, waarvoor op 12 novemer 2019 een
omgevingsvergunning is verleend, op de hoek van de Kapellestraat met de Hoogstraat
huisnummers gegevens.
2. Aanduiding en machtiging medewerkers Woonwinkel – Conformiteitsonderzoeken - Toepassing
procedure Vlaamse Wooncode

Aanduiding en machtiging medewerker Woonwinkel – Conformiteitsonderzoeken - Toepassing
procedure Vlaamse Wooncode
3. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Patrick en Hilde
Kerger - Meert voor het oprichten van een ééngezinswoning in halfopen verband gelegen Hazendries
1C

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de de heer en mevrouw
Patrick en Hilde Kerger - Meert voor het oprichten van een ééngezinswoning in halfopen verband
op een perceel gelegen Hazendries 1C.

4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Yves en Dorothy Van Den Bremt
- De Groot voor het uitbreiden van een zonevreemde halfopen eengezinswoning gelegen
Congobergstraat 8.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan De heer en mevrouw Yves en Dorothy Van
Den Bremt - De Groot voor het uitbreiden van een zonevreemde halfopen eengezinswoning
gelegen Congobergstraat 8.
5. Weigeren van een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Bart en Laila Tondeur - Kallah
voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met inbegrip van een zorgwoning
gelegen Werfstraat 25.

Het college weigert een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Bart en Laila Tondeur Kallah voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met inbegrip van een
zorgwoning gelegen Werfstraat 25.
6. Weigeren van een omgevingsvergunning aan de heer Jens Lanneer voor het omvormen van een
ééngezinswoning naar een meergezinswoning gelegen Bolwerkstraat 22.

Het college weigert een omgevingsvergunning aan De heer Jens Lanneer voor het omvormen van
een ééngezinswoning naar een meergezinswoning gelegen Bolwerkstraat 22.
7. Kennisgeving

