COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 MAART 2020
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Aanstelling van een administratief medewerker C1-C3 voor de dienst interne zaken secretariaatpersoneel in contractueel verband voor onbepaalde duur vanaf 20 april 2020

Het college stelt een administratief medewerker aan voor de dienst interne zaken (secretariaat en
personeel).

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Voorstel: Fluvius: algemene vergadering/jaarvergadering van 27 mei 2020:
- goedkeuren agenda;
- bepalen van het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigden

Het college stelt de gemeenteraad voor om de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 27 mei 2020 goed te keuren en
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen.
2. Terbeschikkingstelling van de noodzakelijke gegevens uit het bevolkingsregister aan het OCMW
voor een mailing over de boodschappendienst tijdens de coronacrisis naar inwoners van 75 jaar en
ouder

De noodzakelijke gegevens uit het bevolkingsregister worden, met respect voor de GDPR-regels,
ter beschikking gesteld van het OCMW voor een persoonlijke mailing over de boodschappendienst
tijdens de coronacrisis naar inwoners van 75 jaar en ouder.
3. Opdracht tot onderzoek naar logistiek en financieel ondersteunende maatregelen voor verenigingen
en handelaars ten gevolge van de coronacrisis

Het college onderzoekt binnen de financiële marges van het meerjarenplan hoe het de lokale
handelaars en de verenigingen logistiek en financieel kan ondersteunen om in eventuele geleden
schade tegemoet te komen.
4. Kennisgevingen

VRIJE TIJD - EVENEMENTEN
1. Standplaatsen kermissen 2020

Het college geeft toestemming voor de organisatie van de kermissen 2020 onder voorbehoud van
de maatregelen van de federale overheid ter bestrijding van het coronavirus.
2. Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie

Het college beslist de Dag tegen Holebifobie en Transfobie op 17 mei 2020 mee te ondersteunen
en de regenboogvlag uit te hangen aan het GC Baljuwhuis van 4 mei tot en met 18 mei 2020.

VRIJE TIJD - CULTUUR
1. Projectsubsidies 2020 voor geannuleerde evenementen als gevolg van de corona-crisis.

Het college beslist verenigingen die projectsubsidies toegekend kregen te vergoeden voor al
gemaakte kosten mits de vereniging hiervoor de facturen kan voorleggen en voor een bedrag dat
het toegekende subsidiebedrag niet overschrijdt.
2. Kennisgeving

VRIJE TIJD - JEUGD
1. Principiële goedkeuring van de intentieverklaring voor een aanvraag tot subsidiëring als Leader+project "Techniek on the move"

Het college ondersteunt de projectaanvraag voor Leader+ subsidies van het project "Techniek on
the move" van techniekschuur vzw ten behoeve van de 5 scholen op het grondgebied van
Galmaarden.
2. Kennisgeving

VRIJE TIJD - SPORT
1. Doortocht 38ste Affligemse Pijl op zondag 26 april 2020.

Het college geeft toestemming om op zondag 26 april 2020 een doortocht van de 38ste Afflgemse
Pijl te organiseren op het grondgebied van Galmaarden.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
1. Kennisgeving

BURGERZAKEN - BURGERLIJKE STAND
1. Verlenen van een grafconcessie voor een perceel grond met grafkelder op de gemeentelijke
begraafplaats Tollembeek

De aanvraag voor het bekomen van een grafconcessie voor een perceel grond met grafkelder voor
2 personen op de gemeentelijke begraafplaats van Tollembeek werd goedgekeurd.

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Winterdienstregeling overzicht februari 2020

Voor de winterdienstregeling van de maand februari 2020 worden de gepresteerde overuren
gevalideerd en komen de wachturen in aanmerking voor uitbetaling.
2. Samenwerkingsovereenkomst "Pajotse toerismepunten" – principiële goedkeuring intentieverklaring

Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om deel te nemen aan het project
‘Pajotse toerismepunten’, waarbij de gemeente Roosdaal als promotor zal fungeren en de
gemeenten Herne, Lennik, Pepingen, Gooik en Galmaarden als copromotoren.
3. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Kennisname van woningen en gebouwen die in aanmerking komen om opgenomen te worden in
het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Het college neemt kennis van de lijst opgemaakt door de Woonwinkel Pajottenland van woningen
en gebouwen die in aanmerking komen om opgenomen te worden in het gemeentelijk register
van verwaarloosde woningen en gebouwen
2. Voorstel: Reglement leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen aanslagjaar 20212025

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestaande reglement leegstandsheffing op
leegstaande gebouwen en woningen dewelke door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 30
mei 2017 aan te passen voor het aanslagjaar 2021-2025.
3. Voorstel: Intergemeentelijk reglement leegstaande gebouwen en woningen

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestaande intergemeentelijk
leegstandsreglement dewelke door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 30 mei 2017 aan te
passen.
4. Kennisname van de beslissing van de deputatie over de aanvraag omgevingsvergunning van de
heer Bart Vanlerberghe voor het bouwen van een garage gelegen Statiestraat 39

Het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie over de aanvraag
omgevingsvergunning van de heer Bart Vanlerberghe voor het bouwen van een garage gelegen
Statiestraat 39.
5. Kennisname van de aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest van Wonen en Werken
voor personen met Autisme VZW voor het goed gelegen Repingestraat 12

Het college neemt kennis van de aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest van
Wonen en Werken voor personen met Autisme VZW voor het goed gelegen Repingestraat 12. De
bijhorende procedure tot bekendmaking wordt opgestart.
6. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Caro Doclo voor het
omvormen van een deel van de garage/opslagruimte naar schoonheidssalon, het vervangen van de
garagepoort door een raam met deur en het aanbrengen van een reclamespandoek bij een woning
gelegen Marktplein 28 en 28A.

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan mevrouw Caro Doclo voor het
omvormen van een deel van de garage/opslagruimte naar schoonheidssalon, het vervangen van
de garagepoort door een raam met deur en het aanbrengen van een reclamespandoek bij een
woning gelegen Marktplein 28 en 28A.
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