COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 MAART 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Interne werking tijdsregistratie

Het college neemt kennis van de FAQ-lijst over de nieuwe tijdsregistratie die aan alle
personeelsleden wordt bezorgd.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Agenda gemeenteraad

Kennisname van de agendapunten die worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 31 maart
2020.
2. Providentia cvba: algemene vergadering van 14 mei 2020

De heer Kurt Penninck wordt gemandateerd als gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene
vergadering van 14 mei 2020 van Providentia cvba.
3. Kennisgeving

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

Dit agendapunt wordt verdaagd.

ONDERWIJS
1. Onderwijzend personeel: Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in de gemeentelijke
basisschool van Tollembeek

Het college vervangt een zorgcoördinator wegens ziekte vanaf 13 maart 2020 tot uiterlijk het
einde van het ziekteverlof zoals vermeld op het doktersattest voor een totaal van 10/36.

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Evenement: Fuif Boccaspi Chiro Albatros op zaterdag 18 april 2020 in het ontmoetingscentrum
Willem Tell te Tollembeek.

Het college geeft toelating om op zaterdag 18 april 2020 een fuif Baccaspi Chiro Albatros te
organiseren in het ontmoetingscentrum Willem Tell in Tollembeek onder voorbehoud van de
federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

2. Organisatie processie ommegang van het heilig kruis op woensdag 8 april 2020 te Galmaarden.

Het college geeft toestemming om op woensdag 8 april 2020 een processie ommegang van het
heilig kruis te organiseren op het grondgebied van Galmaarden onder voorbehoud van de federale
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
3. Evenement: Duiveltjestornooi FC Galmaarden op maandag 13 april 2020

Het college geeft toestemming om op maandag 13 april 2020 een duiveltjestornooi te Galmaarden
te organiseren onder voorbehoud van de federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

VRIJE TIJD - CULTUUR
1. Inrichting secretariaat en leraarskamer academie muziek, woord en dans

Het college geeft de technische dienst de opdracht de nodige aanpassingswerken te doen aan het
huidige secretariaat van de academie en de nabijgelegen bureauruimte en hiervoor
bureaumeubilair te voorzien.
2. Kennisgeving

VRIJE TIJD - JEUGD
1. Kennisgeving

VRIJE TIJD - SPORT
1. Vinkenzettingen 2020 - De Statiezangers Galmaarden te Tollembeek

Het college geeft toelating om van zaterdag 11 april 2020 tot zondag 26 juli 2020 vinkenzettingen
te organiseren in Tollembeek onder voorbehoud van de federale maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus.
2. Doortocht toeristische motorrit Cobra's Malderen vzw op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april
2020

Het college geeft toestemming om op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april 2020 een
doortocht toeristische motorrit te organiseren op het grondgebied van Galmaarden onder
voorbehoud van de federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
3. Gratis sport- en beweegscan Sport Vlaanderen

Het college beslist in te tekenen op de gratis sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
1. Kennisgeving

Kennisgeving

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Vraag tot goedkeuring voor opvragen van offertes voor het bebloemen van hangmanden voor
zomerbebloeming dorpskernen 2020

Het college beslist om offertes op te vragen voor het opvullen van de hangmanden met bloemen
voor de dorpskernen van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele.

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Voorstel: Levering van geprefabriceerde cementbetonproducten bij de uitvoering van onderhoudsen herstellingswerken aan diverse buurtwegen - meerjarenopdracht 2020-2023

Voor de levering van geprefabriceerde cementbetonproducten bij de uitvoering van onderhoudsen herstellingswerken aan diverse buurtwegen door de technische dienst wordt het
bestek OW/899/L2-2020/2020-2023, opgemaakt door de dienst openbare werken, ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft een meerjarenopdracht 2020-2023.
2. Voorstel: Structurele onderhoudswerken aan de Repingestraat/deel in de deelgemeente Vollezele:
verlenen van een in-house opdracht aan Intercommunale Haviland IgSv voor de opmaak van het
ontwerp en het uitvoeren van aanvullende diensten en goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente en Haviland

Het college stelt de gemeenteraad voor om een in-house opdracht te verlenen aan de
Intercommunale Haviland IgSv voor de opmaak ontwerp en het uitvoeren van aanvullende
diensten voor structurele onderhoudswerken aan de Repingestraat en de
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Galmaarden en Intercommunale Haviland IgSv
met betrekking tot de aanvullende diensten goed te keuren
3. Offerte voor het aanpassen van de schuifdeuren aan de inkom van het gemeentehuis met
veiligheidssensoren.

Het college beslist om niet in te gaan op de offerte van de firma Assa-Abloy voor aanpassing van
de schuifdeuren in het gemeentehuis.
4. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van Herhout 39 te
1570 Galmaarden 440000280837

Aan Fluvius wordt goedkeuring verleend voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte
van Herhout 39
5. Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte van
Bruinsbroekstraat 7 en 7A te 1570 Galmaarden 440000253246 / 440000253240

Aan Fluvius wordt vergunning verleend voor het plaatsen van een rioolhuisaansluiting ter hoogte
van Bruinsbroekstraat 7 en 7A.
6. Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer: triatlon "Challenge Geraardsbergen" op zondag
7 juni 2020

Het college geeft toestemming voor passage van de triatlon "Challenge Geraardsbergen" op
grondgebied Galmaarden op zondag 7 juni 2020 onder voorbehoud van de federale maatregelen
ter bestrijding van het coronavirus.
Hiervoor worden de nodige verkeersmaatregelen genomen om een minimum aan overlast te
veroorzaken.
7. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Voorstel: Reglement leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen aanslagjaar 20212025

Dit agendapunt wordt verdaagd.
2. Voorstel: Intergemeentelijk reglement leegstaande gebouwen en woningen: goedkeuring

Dit agendapunt wordt verdaagd.
3. Niet-aktename van de melding van de heer Tim Paridaens voor het wijzigen van gevelopeningen
van de woning gelegen Waterschaapstraat 30

Het college neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke Omgevingsambtenaar van 11
maart 2020 waarbij hij heeft vastgesteld dat de melding niet rechtsgeldig is.
4. Weigeren van een omgevingsvergunning aan de heer Pieter Huylenbroeck voor het verbouwen van
een woning gelegen Stationsstraat 61

Dit agendapunt wordt verdaagd.

