COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 10 MAART 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Oproep voor de aanwerving van jobstudenten voor de technische dienst grondgebiedzaken tijdens
de maanden juli en augustus 2020

Er wordt een oproep gelanceerd voor de aanstelling van 2 jobstudenten tijdens de maanden juli
en augustus 2020 voor de technische dienst grondgebiedzaken.
2. Voorstel tot re-integratietraject van een contractueel personeelslid

De werknemer krijgt een re-integratieplan aangeboden.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. De Watergroep: vernieuwing raad van bestuur - oproep tot kandidaatstelling

Het college duidt de heer Ludo Persoons, schepen, aan als kandidaat aan de vennotenvergadering
van de provincie Vlaams-Brabant voor De Watergroep.
2. Kennisgevingen

INTERNE ZAKEN - ICT
1. Uitbreiding van de opdracht aan Fluvius met betrekking tot het Fluvius center.

Dit agendapunt wordt verdaagd.

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Evenement: ErGoed Galmaarden - Walmenbrand op zondag 22 maart 2020 in Galmaarden.

Het college geeft toelating voor de organisatie van walmenbrand te Galmaarden op zondag 22
maart 2020.

VRIJE TIJD - CULTUUR
1. Dag van de Buren 2020

Het college beslist niet deel te nemen aan de Dag van de Buren.
2. Kennisgevingen

VRIJE TIJD - JEUGD
1. Wijziging aanstelling monitoren paasvakantie 2020 van 6 april tot en met 19 april 2020.

Het college duidt de monitoren aan voor de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie 2020.
2. Aanvraag subsidie kadervorming

Het college verleent een subsidie van 125 euro volgens het reglement subsidie kadervorming.
3. Aanvraag subsidie kadervorming

Het college verleent een subsidie van 125 euro volgens het reglement subsidie kadervorming.

VRIJE TIJD - SPORT
1. Goedkeuring jaarrekening ILV Sportregio Pajottenland 2019

Het college keurt de jaarrekening 2019 van de ILV Sportregio Pajottenland goed.
2. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer voor de organisatie van een wielerwedstrijd te
Tollembeek voor Juniores op zaterdag 25 april 2020.

Het college geeft toelating om op zaterdag 25 april 2020 een wielerwedstrijd te organiseren.
3. Aanvraag voor de organisatie van een wielerwedstrijd Provinciaal Kampioenschap voor elite zonder
contract en beloften op zondag 3 mei 2020 te Galmaarden.

Het college geeft toestemming om op zondag 3 mei 2020 een wielerwedstrijd te organiseren.
4. Doortocht toeristische motorrit Mcc Rainbringers op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020.

Het college geeft toestemming om op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020 een doortocht
toeristische motorrit te organiseren op het grondgebied van Galmaarden.
5. Traject ruiter-menroute: tabaksroute Ninove

Het college keurt het vernieuwde deeltraject van de ruiter-menroute "Tabaksroute Ninove" op
grondgebied Vollezele goed.

VRIJE TIJD - TOERISME
1. Kennisgeving

BURGERZAKEN - BURGERLIJKE STAND
1. Asverstrooiing van een niet-inwoner op de gemeentelijke begraafplaats Tollembeek.

De toelating voor de asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats Tollembeek werd door het
college goedgekeurd.

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Voorstel: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams energiehuis 3Wplus

Het gemeentebestuur zal de verdere samenwerking met het Vlaams Energiehuis 3Wplus
voorstellen aan de raad en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

2. Organisatie "zwerfvuilactiedag vrijdag 17 april 2020" door de dienst leefmilieu met inzet van het
administratief en technisch personeel van de gemeente en het OCMW.

De dienst leefmilieu organiseert in het kader van het zwerfvuilactieplan een "zwerfvuilactiedag" op
vrijdagvoormiddag 17 april 2020.
3. Earth Hour 2020

Het college neemt deel aan Earth Hour 2020 door het licht op enkele monumenten te laten doven
door Fluvius.
4. Oude GSM-inzamelactie "Belbos"

Het gemeentebestuur zal meewerken aan een inzamelactie van oude gsm toestellen, genaamd
"Belbos".
5. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - NOODPLANNING
1. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN

1. Voorstel: Energiediensten PBE - Fluvius Duurzame Gebouwen - Kaderovereenkomst

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de kaderovereenkomst van Fluvius met betrekking
tot Duurzame gebouwen te ondertekenen.
2. Voorstel: Gewone niet-structurele onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2020:
verlenen van een in-house opdracht aan Intercommunale Haviland IgSv om op te treden als
aankoopcentrale en het uitvoeren van aanvullende diensten en goedkeuren
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Galmaarden en Intercommunale Haviland IgSv

Het college stelt de gemeenteraad voor om een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
Galmaarden en Haviland af te sluiten met betrekking tot een dienstverlening aankoopcentrale en
aanvullende diensten voor onderhoudswerken aan gemeentewegen in het dienstjaar 2020.
3. Vraag tot goedkeuring voor opvragen van offertes voor aanpassingswerken aan de gebouwen van
de politie in de Kammeersweg

De politiekantoren in de Kammeersweg te Galmaarden dienen een aantal aanpassingen te
ondergaan.
Hiervoor zullen aannemers worden aangeschreven, alsook zullen delen worden uitgevoerd door
de eigen technische dienst.
4. Afsluiten van een raamcontract voor aankoop van zout voor waterverzachters voor de technische
dienst: dienstjaar 2020

Het college gunt een raamcontract voor de aankoop van zout voor waterverzachters voor de
technische dienst voor dienstjaar 2020.

5. Afsluiten van een raamcontract voor aankoop van diamantschijven en klokboren voor de technische
dienst: dienstjaar 2020

Het college gunt een raamcontract voor de aankoop van diamantschijven en klokboren voor de
technische dienst voor dienstjaar 2020.
Met dit raamcontract kan de werkleider gedurende heel het jaar aan vastgestelde prijzen zijn
bestellingen plaatsen voor het uitvoeren van opdrachten.
6. Plaatsen van ANPR-camera's op het grondgebied van Galmaarden.

Het college beslist om een ANPR-camera te plaatsen op de Geraardsbergsestraat ter hoogte van
huisnummer 126.
Met deze camera zal elke wagen geregistreerd worden in beide richtingen.
7. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer Freddy Peremans voor het verbouwen en
uitbreiden van de woning na afbraak van de aanbouw en oprichten van een garage, gelegen
Oudstrijdersplein 22.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Freddy Peremans voor het verbouwen
en uitbreiden van de woning na afbraak van de aanbouw en oprichten van een garage, gelegen
Oudstrijdersplein 22.
2. Advies over het beroepschrift tegen de weigering van een omgevingsvergunning aan de consoorten
Debekker voor het verkavelen door toepassing van de afwerkingsregel op een perceel gelegen
Haagstraat zn.

Het college geeft advies aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant over het beroepschrift
ingediend tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het verkavelen door toepassing
van de afwerkingsregel, afgegeven door het college op 30 december 2019.
3. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Liesbeth Ost voor het
oprichten van een ééngezinswoning met praktijkruimte in halfopen verband op een perceel gelegen
Stationsstraat 39D.

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Liesbeth Ost voor
het oprichten van een ééngezinswoning met praktijkruimte in halfopen verband op een perceel
gelegen Stationsstraat 39D.
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer Frank Hamelrijckx namens Colim cvba voor
het plaatsen van fietsnietjes op waterdoorlatende klinkers gelegen Ninoofsesteenweg 66.

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Frank Hamelrijckx namens Colim cvba
voor het plaatsen van fietsnietjes op waterdoorlatende klinkers gelegen Ninoofsesteenweg 66.

