Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
van 25 februari 2019
in uitvoering van artikel 285, §1 van het decreet lokaal bestuur

➢ Goedkeuren verslag van de vorige zitting

Financiën
Openstaande facturen AGB
➢ Goedkeuring lijst van de te betalen bedragen – mandaten

Omgevingsvergunning
Bouwvergunningen
Afleveren omgevingsvergunning SH
➢ OMV/2018/147/OP: herbouwen van 2 woningen + werkplaats na slopen bestaande

bebouwing, gelegen Afdeling 36001, sectie C, perceel 166H, 166K, 167G, 167H
(Snellestraat 6-8-10 te 8850 Ardooie)
➢ OMV/2019/010/OP: bouwen van eengezinswoning met carport, gelegen Afdeling 36001,
sectie A, perceel 298M (Sprietstraat 2C te 8850 Ardooie)
➢ OMV/2019/014/OP: herbouwen zonevreemde woning op gewijzigde plaats, gelegen Afdeling
37005, sectie A, perceel 85D (Meiboomstraat 8 te 8851 Ardooie)

Middenstand
➢ Toelating om met ijswagen rond te rijden in Ardooie.

Burgerlijke stand en bevolking
➢ Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst
➢ Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister

Openbare werken
➢ Goedkeuring afsluiten van de Ardooisestraat op dinsdag 26 februari 2019, dinsdag 5
maart en woensdag 6 maart 2019
➢ De Watergroep: goedkeuring infrastructuurwerken in de Kaaistraat, volledig ten laste
van de Watergroep (€ 221.844,70).
➢ Weigering het verlagen van het voetpad voor woning in Ardooisestraat 86 te
Koolskamp
➢ Proximus: goedkeuring voor uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Izegemsestraat.
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Patrimonium
➢ Brandweerkazerne: goedkeuring uitvoeren plaatsen douches + vergoten
kleedkamerruimte..
➢ Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 8 van PENNINCK AANNEMINGEN
NV, RUMBEEKSEGRAVIER 110 te 8800 ROESELARE voor de opdracht
“Omgevingswerken OC De Tassche” voor een bedrag van € 8.374,80 incl. btw
(€ 1.758,71 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van
€ 145.166,83 incl. btw.

Kinderopvang
➢ Gunstig advies van OCMW om sociaal tarief (50 %) toe te passen voor het gebruik van
de opvang IBO ’t Filoetje.

Personeel
➢ Bepalen reglement eervolle onderscheiding na 25 jaar dienst en bij oppensioenstelling

Milieu
➢ Aktename melding OMV/2019/020/MELD voor het plaatsen van een bronbemaling.,
gelegen Afdeling 36001, sectie B, perceel 365Y2 (Stationsstraat 84 te 8850 Ardooie).
➢ Goedkeuring vorderingsstaat 8. Landschappelijke voorzieningen bufferbekken voor
de opdracht “Landschappelijke voorzieningen bufferbekken” voor een bedrag van
€ 7.867,74 excl. btw of € 9.519,97 incl. 21% btw (€ 1.652,23 Btw medecontractant),
waardoor de werken een bedrag bereiken van € 102.256,32 excl. btw of € 123.730,15
incl. 21% btw

Feesten en plechtigheden
➢ Organiseren Pulobar voor zomer 2019
Principiële goedkeuring mits voorwaarden

Varia
➢ Contract is afgesloten met sociale tewerkstellingsplaats Mariasteen voor
groenonderhoud (wieden onkruid, bosmaaien en opkuis) rond sportterreinen De Ark
en in Volkspark. Subsidie wordt aangevraagd.
➢ Premies voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
➢ LOGO: ondertekenen nieuw charter Gezonde Gemeente
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