BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 18 NOVEMBER 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. Gemeentebestuur Meulebeke: vraag tot participatie andere vorm van
samenwerking
4. Meerjarenplan gemeente+ocmw 2020-2025
Het college neemt kennis van het ontwerp meerjarenplan 2020-2025. Het ontwerp
meerjarenplan gemeente/OCMW kan worden afgewerkt teneinde voor te leggen in
de gemeenteraad van 23 december 2019.
5. Meerjarenplan AGB 2020-2025
Het college neemt kennis van het meerjarenplan 2020-2025 en geeft toestemming
om het meerjarenplan verder af te werken.
6. Aanrekenen negatieve rente (Belfius)

Omgeving
7. Stopzetting procedure herziening stedenbouwkundige voorschriften BPA Centrum
West-De Plaats en stopzetting procedure RUP Onze-Lieve-Vrouwstraat
De lopende procedure voor het wijzigen van het BPA Centrum West-De Plaats via
RUP Onze-Lieve-Vrouwstraat wordt stopgezet.
De lopende procedure voor het wijzigen van het BPA Centrum West-De Plaats via art.
7.4.4./1 VCRO wordt stopgezet.

De procedure voor het wijzigen van het BPA Centrum West-De Plaats wordt opnieuw
gestart en een adviesvraag plan-mer-screening aan dienst MER wordt gevraagd.
8. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019096841 - OMV/2019/126/OP
OMV_2019096841 - OMV/2019/126/OP: aanleg vijver + nivellering akkerland gelegen
Afdeling 36001, sectie B, perceel 1090B, 1101B, 1296A, 976_ (Diepestraat zn)
9. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019116645 - OMV/2019/141/OP
OMV_2019116645 - OMV/2019/141/OP: herbouwen bedrijfswoning gelegen
Afdeling 36001, sectie E, perceel 1653H (Vernagelingstraat 14 te 8850 Ardooie)
10. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019120265 - OMV/2019/142/OP
OMV_2019120265 - OMV/2019/142/OP: herbouwen van een woning gelegen
Afdeling 37005, sectie C, perceel 325A, 329F (Lichterveldsestraat zn te 8851 Ardooie)
wordt geweigerd.
11. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2018133712 - OMV/2019/140/OP
OMV_2018133712 - OMV/2019/140/OP: uitbreiden van een bijgebouw en exploitatie
schrijnwerkerij gelegen Afdeling 36001, sectie E, perceel 1165W3 (Roeselaarsestraat
127 te 8850 Ardooie) wordt geweigerd.
12. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019126853 - OMV/2019/164/OP
OMV_2019126853 - OMV/2019/164/OP: verbouwen van een woning en vervangen
bestaande carport gelegen Afdeling 37005, sectie C, perceel 590R (Oude Heirweg 22
te 8851 Ardooie)
13. Beslissing beroep omgevingsvergunning OMV_2019076834 - OMV/2019/096/OP
Deputatie
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019076834 - Referentie gemeente
OMV/2019/096/OP
Tegen de weigeringsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van
22/07/2019 betreffende de aanvraag tot omgevingsvergunning van Wallyn Linda
voor "Omvormen van een eengezinswoning naar een kamerwoning" gelegen Afdeling
36001, sectie B, perceel 23Y (Brugstraat 33 te 8850 Ardooie), werd beroep
aangetekend bij de Bestendige Deputatie.
De omgevingsvergunning wordt geweigerd in zitting van de Bestendige Deputatie van
07/11/2019.
14. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019134793 - OMV/2019/172/OP
OMV_2019134793 - OMV/2019/172/OP: bouwen van een carport gelegen Afdeling
36001, sectie E, perceel 1127B9 (Boerderijstraat 21 te 8850 Ardooie)
15. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019099142 - OMV/2019/132/OP

OMV_2019099142 - OMV/2019/132/OP: bouwen van landbouwloods met
aanhorigheden en hernieuwing gelegen Afdeling 37005, sectie A, perceel 518D, 569B,
571E, 573H, 578D (Drogenbroodstraat 20 te 8851 Ardooie)
16. Opening openbaar onderzoek OMV_2019136620 - OMV/2019/166/OP
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019136620 - Referentie gemeente
OMV/2019/166/OP
"Bouwen van vervangingswoning + functiewijziging" gelegen Afdeling 36001, sectie E,
perceel 1439G (Langestraat 1 te 8850 Ardooie).
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/11/2019 tot 06/12/2019.

Bevolking en burgerlijke stand
17. Vlaamse Overheid Dienst Verkiezingen: informatie met betrekking tot het
elektronisch stemsysteem
Geen aankoop van elektronisch stemsysteem wordt voorzien voor de verkiezingen
van 2024.
18. Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister

Politie
19. Politiezone Regio Tielt: snelheidsremmende maatregelen bij binnenkomen
bebouwde kom Koolskamp
Vraag aan politiediensten om meer controles in bebouwde kom van
Lichterveldestraat te Koolskamp.

Brandweer
20. Brandweer: advies brandvoorkoming Filoe Ardooie en Koolskamp

Economie
21. Midwest: vraag standpunt intergemeentelijk personeelslid lokale economie
De gemeente heeft geen interesse in intergemeentelijk personeelslid lokale
economie.

Middenstand
22. Middenstandsraad: afspraken organisatie lentebeurs
Het voorstel inzake inrichting lentebeurs wordt goedgekeurd.

Openbare werken
23. Willem Tell wenst omgeving de Sprange onderhoudsvriendelijker aan te leggen
Goedkeuring leveren dolomiet + wegvoeren aarde voor perceel Willem Tell in
Volkspark
24. Aanvraag afsluiten Ardooisestraat Koolskamp voor leveren en plaatsen ramen

Vergunning wordt verleend om straat af te sluiten op dinsdag 26 november
25. Offerte voor opmaak TV en SOP onderhoudswerken 2020
Opmaak wordt gegund aan Group Van Vooren tegen de prijs van € 6.274,50.
26. Kostenraming snelheidsremmer Zwevezeelsestraat
27. Plaatsen drinkwatertappunten gemeentelijke basisschool
Binnenwaterleidingsnet wordt vernieuwd en drie aftappunten worden voorzien.
28. Samenwerkingsovereenkomst heraanleg N50
Goedkeuring ondertekening samenwerkingsovereenkomst meet AWV betreffende
heraanleg deel N50.
29. Invoeren zone 30 in Melkweg
30. Aanleg fietspad Beverensestraat
31. Aanvraag verplaatsen verlichtingspaal
Goedgekeurd wegname twee palen op kosten aanvrager.

Patrimonium
32. Aankoop vrijstaande kasten OCMW
Goedkeuring om aankoop en plaatsing kasten te voorzien voor administratie OCMW.
33. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. Vernieuwen en extra
isoleren plat dak GC 't Hofland.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“Vernieuwen en extra isoleren plat dak GC 't Hofland” wordt opgestart.
34. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's: Vernieuwen en
isoleren platte daken Walstraat 33,37 en 39
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht
“Vernieuwen en isoleren platte daken Walstraat 33, 37 en 39” wordt opgestart.

Begraafplaatsen
35. Gunning leveren en plaatsen van grafkelders op begraafplaats Ardooie en
Koolskamp
Leveren en plaatsen van grafkelders incl. grondverzet wordt gegund aan Bentein
BVBA, Wijngaardstraat 2 uit Langemark voor € 11.065 excl. BTW
36. Grondvergunning kerkhof
37. Concessie - bijzetting urnenveld
38. Overplaatsing asurne en vergunning urnenveld

Cultuur

39. Attentie nieuwjaarsreceptie: offerte zakagenda
Goedkeuring aankoop 500 zakagenda's voor nieuwjaarsreceptie
40. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
41. Werkgroep De Waterbek 2020: verslag vergadering
Programma wordt goedgekeurd, toegangsprijs is € 10,00/€ 12,00.

Bibliotheek
42. Instap EBS - Midwest
De prijs lidgeld bibliotheek wordt voorlopig niet aangepast.

Jeugd
43. Fietsbieb in Ardooie
44. Junior techniekacademie: laatste sessie op 4 december 2019
Diploma-uitreiking wordt gehouden ter plaatse (Wezestraat, Ardooie) na laatste
sessie.

Kinderopvang
45. Indexering van de minima en maxima voor de prijzen 2020 IBO 't Filoetje
46. Voorstel subsidiereglement voor onthaalmoeders
47. Voorstel subsidiereglement kinderopvang
Voorstel subsidiereglement kinderopvang wordt op agenda geplaatst van de
gemeenteraa van 23 december 2019.

Communicatie
48. LED-scherm: publicaties in kader van Warmste Week
Standaard gratis gebruik LED-scherm met die voorwaarde dat alle aanvragen in het
kader van De Warmste Week worden gebundeld in één ontwerp
49. Informatiegids: aanvullende informatie bij offerte
Gunning aan Lieve Vyncke tegen prijs van € 1.255,24

Milieu
50. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019134217 - OMV/2019/171/MELD
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019134217 - Referentie gemeente
OMV/2019/171/MELD Het college neemt kennis van de "plaatsing van een gastank"
gelegen Afdeling 36011, sectie D, perceel 762K.
51. Premie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratie

Er wordt een premie toegekend van €500 voor het plaatsen van een hemelwaterput
in de Moskostraat 4.
52. Premie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratie
Er wordt een premie toegekend van €500 voor het plaatsen van een hemelwaterput
in de Krommestraat 10.

Landbouw
53. Toelage bitumineuze verharding
Er wordt een toelage van €1200 toegekend voor het aanleggen van een bitumineuze
verharding in de Moskostraat 10.

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
54. Urban Run vraagt gebruik waterbakken gemeente
Gezien waterbakken van firma Sioen zijn, kan op vraag niet worden ingegaan.
55. Cecilia Koolskamp: uitnodiging tot receptie Ceciliafeest
56. De Filous: aanvraag tot organisatie galabal op 31/12/2019 in evenementenhal De
Ark
Goedkeuring organisatie galabal
57. Nieuwjaarsreceptie 2020: uitwerking
58. KLJ Ardooie: aanvraag tot organisatie van Stravve Tietjes Party op 11/01/2020 in de
Vierwegstraat 11
Goedkeuring organisatie Stravve Tietjes party mits rekening houdend met
opmerkingen brandweer

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
59. De Watergroep: nieuwe organisatiestructuur

Woonbeleid
60. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Wonen Vlaanderen en gemeente
Ardooie
Volgende projecten worden voorzien in periode 2020-2022


4 sociale woningen Kloosterstraat in beheer geven aan helpt Elkander



Slopen woning Brugstraat 21 en bouwen sociale woningen

Seniorenbeleid
61. WZC Sint-Vincentius: vraag schenken klaaskoeken t.g.v. sinterklaasfeest
Goedkeuring schenken sinterklaaskoeken

Burgemeester
Karlos Callens

