BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 30 SEPTEMBER 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Véronique Buyck, Schepen

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
1. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
2. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
3. Doelstellingenboom meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsvergunning
4. Bezwaar/opmerkingen splitsing eigendom Cloetbergstraat 36
5. Stopzetting openbaar onderzoek planologisch attest Ardoplant
De lopende procedure van de aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest
voor Ardoplant wordt stopgezet.
6. Mededeling mogelijkheid tot indienen verzoekschrift tot tussenkomst inzake
verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing van 26 juni 2019 van de
Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Departement Omgeving - Afdeling
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.
Er wordt geen verzoekschrift tot tussenkomst ingediend.
7. Opening openbaar onderzoek herziening stedenbouwkundige voorschriften BPA
Centrum West-De Plaats
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/10/2019 tot 31/10/2019.
8. Aanvraag afschaffing buurtweg nr. 65 (deel Muizeputweg)
Procedure afschaffing deel buurtweg nr.65 wordt gestart.

Bevolking en burgerlijke stand

9. Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister

Brandweer
10. Brandweer Ardooie: opendeurdag 13 oktober 2019: vraag medewerking voor in
orde stellen kazerne
11. Sint-Maartenscomité Ardooie: aanvraag verbranding Pietje Pek na SintMaartensstoet
Toelating wordt gegeven voor verbranding Pietje Pek.

Mobiliteit
12. Fietspad Beverensestaat
Offerte wordt gevraagd voor opmaak startnota.

Openbare werken
13. Proximus vraagt goedkeuring voor telecommunicatiewerken in verkaveling
Sprietstraat-Beverensestraat
Goedkeuring wordt gegeven aan Proximus voor het uitvoeren van synergiewerken in
verkaveling Sprietstraat/Beverensestraat.
14. Herinrichting Ardooiestraat
15. Leveren en plaatsen van ééncomponent wegmarkeringen met glasparels dienstjaar
2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1912G
Het bestek met nr. OO-1912G en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen
van ééncomponent wegmarkeringen met glasparels dienstjaar 2019”, opgesteld door
de technische dienst wordt goedgekeurd. Procedure is onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaandelijke bekendmaking.De raming bedraagt € 16.528,93 excl. btw of
€ 20.000,00 incl. 21% btw (Btw medecontractant)
16. Opnemen aankoop minikniklader in meerjarenplan
17. Onderhoudswerken 2020/2021 - Wezestraat
18. Telenet: aanvraag vergunning voor het plaatsen van ondergrondse kabel in de
Kloosterstraat 16
College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor plaatsen
ondergrondse kabel in Kloosterstraat 16.

Patrimonium
19. Goedkeuring vorderingsstaat 4. Aanpassingswerken en uitbreiding gemeentehuis
Ardooie: perceel 3: Elektriciteit.
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van GEVAERT GABRIEL ELECTRO
NV, Gitsestraat 388 te 8800 Roeselare voor de opdracht “Aanpassingswerken en
uitbreiding gemeentehuis Ardooie: perceel 3: Elektriciteit” voor een bedrag van
€ 1.316,48 excl. btw of € 1.592,94 incl. 21% btw (€ 276,46 Btw medecontractant),

waardoor de werken een bedrag bereiken van € 9.572,84 excl. btw of € 11.583,14
incl. 21% btw.
20. Schilderwerken gemeentehuis
Goedkeuring herschilderen raadzaal en herstelling barsten
21. Badge gebouw politie
Toestemming wordt gegeven voor aankoop drie extra badges.

Begraafplaatsen
22. Reglement op begraafplaatsen

Kerkfabrieken
23. Kerkfabriek Sint-Martinus Ardooie: notulen van de kerkraad van 12 september
2019
Kerkfabriek Sint-Martinus Ardooie: Notulen van de kerkraad van 12 september 2019

Cultuur
24. Verslag vaststelling schade na KLJ fuif in evenementenhal De Ark op 21 september
2019
25. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.

Jeugd
26. Chiro Tijl: vraag plaatsing vlaggenmast en schenken legertent uitleendienst
Goedkeuring plaatsing vlaggenmast.
27. Chiro Edelweiss: diverse vragen

Personeel
28. Sectorale onderhandelingen

Toerisme
29. Westtoer: datum plaatsbezoek Marktplein 1

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
30. Goedkeuring deelname projectoproep geïntegreerd breed onthaal (GBO)
Principiële goedkeuring te verlenen aan het indienen per eerstelijnszone (ELZ regio
Roeselare enerzijds en ELZ RITS anderzijds) van subsidieaanvraag bij de Vlaamse
Overheid voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal,
waarbij aan de steden Roeselare (voor ELZ regio Roeselare) en Izegem (voor ELZ RITS)
gevraagd wordt te fungeren als bestuur dat het subsidiedossier indient.

31. Gaselwest: uitnodiging tot Algemene Vergadering buitengewone zitting 12
december 2019

Sport
32. VBR: aanvraag toestemming organiseren provinciale sluitingsrit voor
wielertoeristen
Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme krijgt toestemming tot organiseren van de
provinciale sluitingsrit voor wielertoeristen op zaterdag 26 oktober 2019 (hele dag)
en zondag 27 oktober 2019 (voormiddag).
33. Aanvraag organisatie provinciaal kampioenschap veldlopen
Principieel akkoord voor houden provinciaal kampioenschap veldlopen, officiële
aanvraag wordt afgewacht.
34. Okra De Tassche: uitnodiging tot feestelijke startdag op 9 oktober 2019

Varia
35. Gemeente Meulebeke: overleg Ardooie-Meulebeke
36. Aanvraag jumelage met gemeente Aksakova (Bulgarije)

Burgemeester
Karlos Callens

