BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD VAN 28 oktober 2019
In uitvoering van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Openbaar
1.

Goedkeuren vorig verslag

2.

Aktename evaluatie autonoom gemeentebedrijf Ardooie
Kennis wordt genomen van het evaluatieverslag AGB Ardooie.

3.

Goedkeuren beheersovereenkomst met autonoom gemeentebedrijf Ardooie
De beheersovereenkomst tussen de gemeente Ardooie en het autonoom gemeentebedrijf Ardooie is
goedgekeurd.

4.

Goedkeuren aanpassing statuten autonoom gemeentebedrijf Ardooie
De aanpassing van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie wordt goedgekeurd. De
statutenwijzigingen worden bekendgemaakt.

5.

Aktename goedkeuring jaarrekening van de gemeente dienstjaar 2018
Akte wordt genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door ABB.

6.

Goedkeuren reglement op de begraafplaatsen
Diverse belastingen inzake begraafplaatsen worden goedgekeurd (concessie, ontgravingen, enz...).
Dit wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Ardooie.

7.

Goedkeuren participatiereglement
De gemeenteraadsbeslissing dd. 23 april 2007 houdende reglement houdende organisatie van een
klachtensysteem ingevolge artikel 197 en 198 van het gemeentedecreet wordt ingetrokken.
Het participatiereglement van de gemeente wordt goedgekeurd. Dit wordt op gemeentelijke
website geplaatst.

8.

Aankoop percelen grond Watervalstraat
Volgende percelen grond worden aangekocht voor aanleg bufferbekken

9.



Perceel kadastraal bekend onder 1ste afdeling, Sectie A deel1004D/ex, groot 258 m²



Perceel kadastraal bekend onder 1ste afdeling, Sectie A deel1004D/ex, groot 88 m²

Princiepsbeslissing verkoop perceel grond Watervalstraat

Principieel akkoord te gaan om het perceel gelegen te Ardooie, Watervalstraat en kadastraal
gesitueerd 1ste afdeling, Sectie A, nr. 1003C onderhands te verkopen.
10. Onderhoudswerken 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1913G
Goedkeuring lastenboek onderhoudswerken 2020.
Wijze van gunnen is openbare procedure.
De raming bedraagt € 1.239.349,25 excl. btw of € 1.499.612,59 incl. 21% btw (€ 259.816,04 Btw
medecontractant).
11. Princiepsbeslissing afschaffing deel buurtweg nr.65
De procedure wordt gestart om deel van buurtweg nr. 65 (tussen N37 en Tombrugstraat) af te
schaffen volgens de plannen in bijlage.
Een openbaar onderzoek van dertig dagen zal worden gevoerd.
12. Princiepsbeslissing afschaffing deel buurtweg nr.38
De procedure wordt gestart om deel van buurtweg nr. 38 (zijstraat Hoogebeverenstraat tot E403)) af
te schaffen volgens de plannen in bijlage.
Een openbaar onderzoek van dertig dagen zal worden gevoerd.
13. Goedkeuren subsidie kinderopvang De Tassche
Een toelage t.b.v. € 6.416,50 wordt toegekend aan de vrije basisschool De Tassche voor de
organisatie voor- en naschoolse kinderopvang.
14. Goedkeuren filiaalovereenkomst tussen de gemeente Ardooie en Art'Iz
De overeenkomst tussen de gemeente Ardooie en het stadsbestuur Izegem betreffende het filiaal te
Ardooie van de stedelijke academie voor Muziek en Woord Art'Iz wordt goedgekeurd.
15. Goedkeuren garantieverklaring (borgstelling) voor strategische participaties in Zefier
De gemeente stelt zich borg voor strategische participaties in Zefier.
16. Goedkeuren agenda Buitengewone Algemene Vergadering dd 12 december 2019,
statutenwijzigingen en vaststelling van mandaat Gaselwest
Agendapunten van BAV van Gaselwest van 12 december 2019 worden goedgekeurd.

Burgemeester
Karlos Callens

