BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 21 OKTOBER 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

Financiën
2. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
3. Gemeente Meulebeke: verduidelijking samenwerking investeren zwembad
Geen goedkeuring voor oprichting van AGB voor exploitatie zwembad.
4. Aanbiedingsdossier voorkooploket
Woning wordt niet gekocht.

Omgevingsvergunning
5. Vaststelling niet in het bezit van een omgevingsvergunning

Politie
6. Politiezone RIHO: samenwerkingsovereenkomst RIHO-SEAS 2020-2021-2022
Er wordt niet ingegaan op voorstel van samenwerkingsovereenkomst RIHO-Seas.

Brandweer
7. Oscare Kinderbrandwondenfonds: jaarverslag 2018

Mobiliteit
8. Aanvraag afsluiten Onze Lieve Vrouwstraat
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor het afsluiten
van de straat.

Openbare werken
9. Aanvraag voor het plaatsen van een goot ter hoogte van Oosthoekstraat 6
Toestemming plaatsen goot op openbaar domein.
10. De Watergroep vraagt goedkeuring voor renovatie in Rodepoortstraat in synergie
met Fluvius
Goedkeuring uitvoering werken in Rodepoortstraat.
11. Leveren en plaatsen van éénkomponent wegmarkeringen met glasparels dienstjaar
2019 - Goedkeuring gunning - OO-1912G
De opdracht “Leveren en plaatsen van éénkomponent wegmarkeringen met
glasparels dienstjaar 2019” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Algemene
Ondernemingen Tibergyn nv, NIJVERHEIDSLAAN 54 te 8560 Gullegem, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 21.571,50 excl. btw of € 26.101,52 incl. 21%
btw (€ 4.530,02 Btw medecontractant).

Patrimonium
12. Goedkeuring vorderingsstaat 3. Aanpassingswerken en uitbreiding gemeentehuis
Ardooie: perceel 2: HVAC en Sanitair
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van CHAUFFAGE DEVELTERE nv,
KACHTEMSESTRAAT 290 te 8800 Roeselare voor de opdracht “Aanpassingswerken en
uitbreiding gemeentehuis Ardooie: perceel 2: HVAC en Sanitair” voor een bedrag van
€ 7.615,00 excl. btw of € 9.214,15 incl. 21% btw (€ 1.599,15 Btw medecontractant),
waardoor de werken een bedrag bereiken van € 13.790,00 excl. btw of € 16.685,90
incl. 21% btw.
13. Einde huurovereenkomst - Klaslokaal te Kaaistraat 80
Einde huurovereenkomst klaslokaal
14. Gebreken jeugdlokalen
15. Goedkeuring vorderingsstaat 5. Aanpassingswerken en uitbreiding gemeentehuis
Ardooie: perceel 3: Elektriciteit
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 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
€ 9.037,17 excl. btw of € 10.934,98 incl. 21% btw (€ 1.897,81 Btw medecontractant),
waardoor de werken een bedrag bereiken van € 18.610,01 excl. btw of € 22.518,12
incl. 21% btw.
16. Provincie: oproep WinVorm
17. Patat Atelier: vraag inname extra halve parking naast frituur

Goedkeuring wordt gegeven mits betaling inname openbaar domein (€ 0,25/m² per
dag)
18. Meerwerk uitbreiding gemeentehuis
Geen goedkeuring voor meerprijs. Uitvoering zoals voorzien in lastenboek en volgens
gunning.

Kerkfabrieken
19. Kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp: notulen van de kerkraad van 30 september
2019
Ter kennis genomen van de notulen van de kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp van
30 september 2019.

Cultuur
20. Drankverbruik weekend 20-21 september 2019
21. E-mail facturatie ReCreateX
22. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
23. Sint-Maartensstoet - voorstel indexatie gemeentelijke bijdrage straatanimatie en
kindernamiddag

Jeugd
24. KLJ Gewest Roeselare: aanvraag tot gemeenschappelijke ruimte jeugdlokalen
Ardooie
De aanvraag wordt niet goedgekeurd.

Personeel
25. Aanstelling jury
De voorstellen voor aanstelling van juryleden voor diverse examens wordt aanvaard.

Onderwijs
26. Tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk basisonderwijs

Milieu
27. Goedkeuring vorderingsstaat 13 - Landschappelijke voorzieningen bufferbekken
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 13 van Vandeweghe Stijn,
Legestraat 11 te 8850 Ardooie voor de opdracht “Landschappelijke voorzieningen
bufferbekken” voor een bedrag van € 5.116,23 excl. btw of € 6.190,64 incl. 21% btw
(€ 1.074,41 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van
€ 107.372,55 excl. btw of € 129.920,79 incl. 21% btw.
28. Goedkeuring voorlopige oplevering - Landschappelijke voorzieningen bufferbekken

De opdracht “Landschappelijke voorzieningen bufferbekken” wordt voorlopig
opgeleverd.
29. Onderzoeksplicht risicogrond in eigendom van de gemeente
In 2021 zal beslist worden over de aanstelling van een bodemdeskundige voor de
onderzoeksplicht van de risicogronden in eigendom van de gemeente.

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
30. Sint-Maartenscomité: aanvraag tijdelijke vergunning – wegversperring
Goedkeuring plaatsen tent en voorzien omleidingen n.a.v. St.Maartensstoet.

Sociale zaken
31. Bestemming woning Brugstraat

Sport
32. Levering en plaatsing van multisportterrein (sportkooi) - Goedkeuring gunning OO-1911G
De opdracht “Levering en plaatsing van multisportterrein (sportkooi)” wordt gegund
aan de firma met de enige offerte (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde PUBLIC CONSTRUCT NV, Kloosterstraat 21 te 8851
Koolskamp, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 67.003,84 excl. btw of
€ 81.074,65 incl. 21% btw (€ 14.070,81 Btw medecontractant).
33. Duivenmaatschappij De Roosevrienden: vraag trofee voor kampioenenviering

Burgemeester
Karlos Callens

