Besluitenlijst van de gemeenteraad van 29 april 2019
in uitvoering van artikel 285, §1 van het decreet lokaal bestuur

Openbare zitting
1. Goedkeuren vorig verslag.
2. Verlenen advies jaarrekening kerkfabriek St.Martinus Ardooie.

Er is een exploitatieoverschot is van € 23.761,38 en een investeringsoverschot van
€ 400,00.
Eénparig gunstig advies
3. Verlenen advies jaarrekening kerkfabriek St. Martinus Koolskamp.
Er is een exploitatieoverschot is van € 22.262,38.
Eénparig gunstig advies
4. Goedkeuren grondafstand in Tulpenstraat aan De Mandel.
Gratis overname gronden door sociale bouwmaatschappij De Mandel voor bouw sociale
woningen in Tulpenstraat te Ardooie.
Eénparig goedgekeurd.
5. Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke zalen.
Volgende aanpassingen:
-

Artikel 2: Privé-activiteiten worden niet toegestaan in de vergaderzalen daar hiervoor de
nodige voorzieningen niet aanwezig zijn in de vergaderzalen.
Artikel 3b: de waarborg wordt niet in mindering gebracht van het voorschot, maar integraal
teruggestort als er geen inbreuken zijn.
Artikel 29: de vergaderzaal van ’t Hofland wordt uit het reglement gehaald.
Artikel 29: Voor buurtcomités en supportersclubs van inwoners van Ardooie/Koolskamp
gelden dezelfde tarieven als verenigingen

6. Goedkeuren agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de gewone
algemene vergadering van IVIO op 20 mei 2019.
Eénparig goedgekeurd
7. Goedkeuren agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de gewone
algemene vergadering van WVI op 27 juni 2019.
Eénparig goedgekeurd
8. Aanvaarden voorwaardelijk bod op aandelen van NV De Meiboom.
Voorwaardelijke bod op aandelen dat door de NV Onesto Kredietmaatschappij werd uitgebracht
om alle aandelen van de NV De Meiboom - Voor Ons Volk NV Roeselaarsestraat 118, 8870
Izegem te kopen tegen een prijs van € 14.32 per volledig gestort aandeel.
Goedgekeurd met 13 ja stemmen en 4 onthoudingen.
9. Aanstellen vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van NV De Meiboom.
Dhr.Karlos Callens wordt aangesteld met 17 ja stemmen.

Geheime zitting
10.

Aanduiden leden gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
Wordt ter goedkeuring bezorgd aan toezicht.

K.Callens
Burgemeester

