BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD VAN 2 september 2019
In uitvoering van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Openbaar
1.

Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van de vorige zitting wordt éénparig goedgekeurd.

2.

Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie
Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie.

3.

Aktename budget 2020 van de kerkfabriek St.Martinus Ardooie
Aktename budget 2020 van de kerkfabriek St.Martinus Ardooie

4.

Goedkeuring meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp.
Goedkeuring meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp.

5.

Aktename budget 2020 van de kerkfabriek St.Martinus Koolskamp.
Aktename budget 2020 van de kerkfabriek St.Martinus Koolskamp.

6.

Goedkeuren budgetwijziging gemeente dienstjaar 2019
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging met volgende cijfers vast:
Exploitatieresultaat

€ 1.328.599,62

Investeringsresultaat

- € 1.670.301,80

Andere

- € 55.134,81

Budgettair resultaat boekjaar

- € 396.836,99

7.

Gecum.resultaat vorig jaar

€ 6.126.296,65

Resultaat op kasbasis

€ 5.729.459,66

Autofinancieringsmarge

€ 1.273.464,81

Goedkeuren belasting op standplaatsen kermissen, circussen en diverse kramen (frituur, kip aan 't
spit, vis, gebak, bloemen)
Goedkeuren belastingsreglement

8.

Goedkeuren retributiereglement openbare bibliotheek
Goedkeuren retributiereglement

9.

Aanleggen van een looppad - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1910G
Het bestek met nr. OO-1910G en de raming voor de opdracht “Herstellen van een dienstweg +
aanleggen van een looppad” wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 136.363,64 excl. btw of € 165.000,00 incl. 21% btw ( Btw medecontractant).

10. Levering en plaatsing van multisportterrein (sportkooi) - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - OO-1911G
Het bestek met nr. OO-1911G en de raming voor de opdracht “Levering en plaatsing van
multisportterrein (sportkooi)”, opgesteld door algemeen directeur worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw (€ 12.600,00 Btw
medecontractant).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
11. Goedkeuren subsidiereglement financiële korting aankoop IT-toestel via de school
Toelage wordt verstrekt voor aanschaffing ICT-materiaal tot maximaal € 200,00/leerling rechtstreeks
te betalen aan de school.
12. Goedkeuring aansluiting op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en de Gemeenschappelijke
Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken
Goedkeuring wordt gegeven om aan te sluiten op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en de
gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken.
13. Goedkeuren statuten lokaal overleg kinderopvang
De aangepaste statuten lokaal overleg kinderopvang (LOK) zijn goedgekeurd.
14. Goedkeuren statutenwijziging IVIO (verlenging met 18 jaar)

15. Verlenen toelage aan landelijke Gilde voor uitgifte boek
Extra toelage t.b.v. € 125,00 aan de landelijke gilde
16. Goedkeuren politiereglement invoeren éénrichtingsverkeer in Ardooisestraat
Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Ardooisestraat tussen de N35 (Dorpsplein) en de Oude
Ardooisestraat en dit in de richting van de Oude Ardooisestraat. Het verkeer van fietsen en
bromfietsen klasse A wordt in beide richtingen toegestaan

Burgemeester
Karlos Callens

