BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 26 AUGUSTUS 2019
Aanwezig:

Karlos Callens, Burgemeester
Krist Soenens, Véronique Buyck, Kathleen Verhelle, Terry Callens,
Schepenen
Dominiek Pillaert, Algemeen directeur

Afwezig:

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
1. Goedkeuren vorig verslag

Omgevingsvergunning
2. OMV/2018/089/SH-VKN: Danneels NV – Hyboma NV - nieuwe verkaveling 72 loten,
afleveren verkoopbaarheidsattest
Verkoopbaarheidsattest wordt afgeleverd.
3. Beslissing beroep omgevingsvergunning OMV_2019012002 - OMV/2019/012 door
Deputatie
Het college neemt kennis van de vergunning.

Bevolking en burgerlijke stand
4. Aanvraag domicilie-adres

Mobiliteit
5. Aanvraag afsluiten Fabriekstraat voor 2 dagen voor rioolaansluiting
Er wordt goedkeuring verleend om de weg af te sluiten op donderdag 29 en vrijdag
30 augustus.
6. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder
Goedkeuring tot vergunning dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2024.

Openbare werken

7. Aanvraag tot verlagen boordstenen over een afstand van ongeveer 4 meter voor
oprit ter hoogte van Kaaistraat 76
De boordstenen worden verlaagd door de technische dienst.
De aanvrager dient zelf in te staan voor de aanpassing van het voetpad.
8. Vernieuwen van voegvullingen in verschillende betonwegen dienstjaar 2019 Goedkeuring gunning - OO-1909G
De opdracht “Vernieuwen van voegvullingen in verschillende betonwegen dienstjaar
2019” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde WEGENISWERKEN ADIEL MAES NV,
Brugsebaan 2 te 8810 Lichtervelde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 25.120,20 excl. btw of € 30.395,44 incl. 21% btw (€ 5.275,24 Btw medecontractant).
9. Aanvraag verlagen boordstenen Eekhoutstraat 15b
Goedkeuring om boordstenen te verlagen door de technische dienst.
10. Verslag bijeenkomst AWV dd. 22 augustus 2019

Cultuur
11. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
12. Ontbijt onder de kerktoren

Jeugd
13. Jeugdhuis De Komeet:aanvraag afwijken openingsuren 12 oktober 2019
Opening De Komeet op zondagmorgen 13 oktober tot 3u00.

Kinderopvang
14. Openhouden Filoe op vrijdag 20 september (Koolskamp Koers)?
Kinderopvang Koolskamp ,wordt niet opengehouden op vrijdag 20 september 2019
(Koolskamp koers). Normale openingsuren voor kinderopvang Ardooe.

Personeel
15. Pensioen bediende
16. Pensioen arbeider technische dienst
17. Vervanging poetsvrouw
18. Openverklaring vacatures
19. Tijdelijke tewerkstelling

Onderwijs
20. Goedkeuren loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Milieu
21. Vraag Amar voor publicatie op LED scherm
Amar mag de infovergadering gratis publiceren op LED scherm.

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
22. Café Kortekeer: aanvraag tot afwijking geluidsnorm
Geen toelating om muziek te spelen tot 2u00. De wettelijke bepalingen dienen strikt
worden gevolgd.
23. De Gorikvrienden: aanvraag Gorik Gardeyn Classic 12 en 13 oktober 2019
Goedkeuring inrichten cyclocross op 12 en 13 oktober 2019.
24. Dorpscafé Den Uil: diverse vragen in het kader van het Kampioenschap van
Vlaanderen
Goedkeuring nemen maatregelen n.a.v. kampioenschap van Vlaanderen ter hoogte
van café Den Uil.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
25. TruStone initiatief - duurzame inkoop van natuursteen
Geen initiatief wordt genomen betreffende toetreden tot truestone.
26. Interesse in samenaankoop onderhoudsprodukten- en materialan
Geen deelname aan gezamenlijke aankoop.
27. Belgische Kamer der Verhuizers

Sociale zaken
28. Voorstel samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis en Sint-Andries ziekenhuis Tielt
Het college gaat akkoord met voorgestelde samenwerkingsovereenkomst Rode kruis
en St.Andriesziekenhuis

Sport
29. Veldritcomité: aanvraag definitieve goedkeuring Cyclocross 17 oktober 2019
Definitieve goedkeuring tot organiseren Cyclocross op 17 oktober 2019, dit op
voorwaarde dat rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de brandweer.
Goedkeuring tot overschrijden van de maximum geluidsnorm tot maximum 95dB (A)
L aeq15min tot 24u.

Burgemeester
Karlos Callens

