COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 3 MAART 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Consolidatie van het arbeidsongeval van Georgette Mukabucyanayandi zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid

Het college consolideert een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Kennisgevingen

INTERNE ZAKEN - COMMUNICATIE
1. Vraag tot goedkeuring voor het opvragen van offertes voor het drukken van het gemeentelijk
infoblad Samen

Voor het driemaandelijks gemeentelijk infoblad geeft het college de toelating voor het opvragen
van offertes om een prijsvergelijking te maken.

INTERNE ZAKEN - ICT
1. Vraag tot goedkeuring voor het opvragen van offertes voor het realiseren van openbaar WiFinetwerk in dorpscentra (WiFi4EU)

Het college besluit de realisatie openbaar WiFi-netwerk dorpscentra op te starten.
2. Uitbreiding van de opdracht aan Fluvius met betrekking tot het Fluvius center

ONDERWIJS
1. Onderwijzend personeel: Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking in het kader van medische
bijstand van een onderwijzeres in de gemeentelijke basisschool van Galmaarden

Het college keurt een aanvraag om halftijdse loopbaanonderbreking in het kader van medische
bijstand goed.
2. Onderwijzend personeel: wijziging PWB-lestijden naar instaplestijden aan de gemeentelijke
basisschool Tollembeek

Het college stelt een kleuteronderwijzeres aan in 6 instaplestijden in plaats van in 6 PBW-lestijden,
vanaf 3 maart 2020 tot uiterlijk 30 juni 2020.
3. Kennisgeving: ontslag van een kleuteronderwijzeres naar aanleiding van een vervroegd pensioen

Het college stemt in met het ontslag van een kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisschool Herhout vanaf 1 maart 2020.

FINANCIËLE ZAKEN
1. Kennisgeving: simulatie basispensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdragen

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Evenement: Bierfestival De Gedong Goes Krom op zaterdag 28 maart 2020 in het Baljuwhuis te
Galmaarden

Het college geeft toelating om op zaterdag 28 maart 2020 een bierfestival De Gedong Goes Krom
te organiseren in het Baljuwhuis in Galmaarden.

VRIJE TIJD - CULTUUR
1. Kennisgevingen

VRIJE TIJD - JEUGD
1. Kennisgeving

Kennisgeving van het verslag van de jeugdraad van 14 februari 2020.

VRIJE TIJD - SPORT
1. Sanitaire stop 1000 km Kom op Tegen Kanker op zaterdag 23 mei 2020.

Het college geeft Flanders Classics de toelating om een sanitaire stop te organiseren op het
sportcomplex Galmaarden op zaterdag 23 mei 2020 tijdens de 1000 km voor Kom Op Tegen
Kanker.
2. Doortocht Wielertoeristentocht Parel van het Pajottenland op zaterdag 28 maart 2020.

Het college geeft toestemming om op zaterdag 28 maart 2020 een doortocht voor wielertoeristen
te organiseren op het grondgebied van Galmaarden.
3. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer wegens drie doortochten wielerwedstrijd - Ronde
Van Vlaanderen - Juniores op zondag 5 april 2020 te Galmaarden.

Het college geeft toelating om op zondag 5 april 2020 drie doortochten van een wielerwedstrijden
te organiseren in Galmaarden.

VRIJE TIJD - TOERISME
1. Kennisgeving

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Voorstel: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst dienstverlening ondersteuning milieuaanvragen
tussen de gemeente Galmaarden en Haviland

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de samenwerkingsovereenkomst voor de
dienstverlening ondersteuning milieuaanvragen tussen de gemeente Galmaarden en Haviland
goed te keuren.

2. Melding van de heer Hoolants namens de Vlaamse Motorcross Federatie vzw voor de organisatie
van een motorcrosswedstrijd op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020 op een terrein gelegen
Langestraat ZN te 1570 Galmaarden

Het college neemt akte van de melding door de Vlaamse Motorcross Federatie vzw voor de
organisatie van een motorcrosswedstrijd op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020 op een terrein
gelegen Langestraat ZN te 1570 Galmaarden
3. Veegbeleid van de gemeentelijke wegen

Het college keurt het veegbeleid op gemeentelijke wegen goed.
4. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - NOODPLANNING
1. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Voorstel: uitvoeren van dringende onderhoudswerken aan de gevels en binnenmuren van de SintLeonarduskapel te Tollembeek: goedkeuren offerte voor meerwerken.

Het college keurt de offerte voor de meerwerken aan de gevels en binnenmuren van de SintLeonarduskapel goed . De gemeenteraad dient deze goedkeuring te bekrachtigen.
2. Verwijderen van borden "Private Weg" Zeuningenstraat en Watermolenstraat

Het college beslist om de borden te verwijderen omdat ze een misleidend effect hebben voor de
gebruikers van de voetweg.
3. Vraag tot goedkeuring voor opvragen van offertes voor het plaatsen van verlaagde plafonds in de
gemeentelijke basisschool te Vollezele.

Het college geeft toestemming om voor de oudbouw van de gemeentelijke basisschool te Vollezele
worden offertes aan te vragen om de klaslokalen en gangen te voorzien van verlaagde,
geïsoleerde plafonds met aangepaste lichtarmaturen.
4. Vraag tot goedkeuring voor opvragen van offertes voor leveren en plaatsen van een
kleedkamerkast bij de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Herhout.

Het college geeft toestemming om offertes op te vragen voor leveren en plaatsen van een
kindvriendelijke kleedkamerkast naast de turnzaal in de gemeentelijke basisschool Herhout.
5. Vraag tot goedkeuring voor opvragen van offertes voor het vervangen van de lichtstraat in het
Paviljoen van de gemeentelijke basisschool te Galmaarden door een plat dak met lichtkoepels.

Het college geeft toestemming voor het opvragen van offertes voor het vervangen van de
lichtstraat door een geïsoleerd dak met lichtkoepels.
Tegelijk worden ook de opstaande ramen en deuren onder dit plat dak vernieuwd.

6. Vraag tot goedkeuring voor opvragen van offertes voor de aankoop van een dossierkluis voor de
dienst burgerzaken

Het college geeft goedkeuring voor het opvragen van offertes voor de levering en plaatsing van
een dossierkluis voor de dienst burgerzaken.
7. Vraag tot goedkeuring van offerte voor het aanpassen van de schuifdeuren aan de inkom van het
gemeentehuis met veiligheidssensoren.

Dit agendapunt wordt verdaagd.
8. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

1. Woonkwaliteit: ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning Pijpestraat 1

De woning, gelegen Pijpestraat 1 te 1570 Galmaarden, (afd. 3) sectie E, nr. 236 H wordt
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.
2. Woonkwaliteit: ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning Pausleenstraat 44

De woning, gelegen Pausleenstraat 44 te 1570 Galmaarden, (afd. 3) sectie C, nr. 165 H wordt
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.
3. VCRO art 5.2.2: herverdeling van onroerende goederen gelegen Repingestraat 20 te Galmaarden
4. VCRO art 5.2.2.: herverdeling van onroerende goederen gelegen Repingestraat 24 en Beekveld
(Repingestraat zn) te Galmaarden
5. Consoorten Debekker: aanvraag voor het verkavelen door toepassing van de afwerkingsregel op
een perceel gelegen Haagstraat zn: kennisname beroep bij de deputatie

Het college neemt kennis van het beroep bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant tegen
de beslissing van het college van 30 december 2019 waarbij de omgevingsvergunning wordt
geweigerd.
6. Verlenen van een omgevingsvergunning aan mevrouw Estel Appelmans voor het bouwen van een
ééngezinswoning op een perceel gelegen Wilderstraat 9.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan mevrouw Estel Appelmans voor het bouwen
van een ééngezinswoning op een perceel gelegen Wilderstraat 9.
7. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer Patrick Buyl voor het oprichten van een
carport met tuinhuis gelegen Molenwijk 30/1.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Patrick Buyl voor het oprichten van
een carport met tuinhuis gelegen Molenwijk 30/1.
8. Kennisgeving

