BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 november 2019
In uitvoering van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Openbaar
1.

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

2.

Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St.-Antonius Meulebeke
Meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St.-Antonius Meulebeke wordt goedgekeurd met
uitzondering van de investeringen.

3.

Aktename budget 2020 van de kerkfabriek St.-Antonius Meulebeke
Aktename budget 2020 van de kerkfabriek St.-Antonius Meulebeke.

4.

Goedkeuren budgetwijziging OCMW BP2019-10_1
De budgetwijziging 2019/1 BP2019-10_1 van het OCMW wordt goedgekeurd.

5.

Goedkeuren budgetwijziging van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie BP2019-9_1
De budgetwijziging van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie BP2019-9_1 wordt goedgekeurd.

6.

Goedkeuren prijssubsidiereglement sporthal De Ark
Het prijssubsidiereglement, ter vervanging van het reglement goedgekeurd in de raad van 17
december 2018, legt de toekenning van de nieuwe prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf
01.11.2019 tot en met 31.12.2020.

7.

Goedkeuren gemeentelijke politiedotatie voor het jaar 2020
De politiedotatie t.b.v. van € 760.240,00 voor de gemeente Ardooie zoals voorzien in de ontwerp
politiebegroting 2020 voor de politiezone Tielt – Wingene – Ardooie – Lichtervelde – Pittem Ruiselede wordt goedgekeurd.

8.

Goedkeuren financiële verdeelsleutel en dotatie 2020 hulpverleningszone Midwest
De dotatie voor hulpverleningszone Midwest t.b.v. € 250.159,50 exploitatiekosten en € 63.397,50
investeringskosten wordt goedgekeurd.

9.

Goedkeuren gemeentebelasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing (598)
Voor het aanslagjaar 2020 worden ten bate van de gemeente 598 (vijfhonderd achtennegentig)
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing

10. Goedkeuren belastingreglement aanvullende personenbelasting (6%)

De belasting op de personenbelasting wordt vastgesteld op 6% van de overeenkomstig artikel 466
van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
11. Goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
12. Aanleg kunstgrasterrein KVC Ardooie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg kunstgrasterrein KVC Ardooie” worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 350.000,00 incl. btw (€ 60.743,80 Btw medecontractant).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
13. Goedkeuren huishoudelijk reglement commissie voor ruimtelijke ordening
Het huishoudelijk reglement van de Gecoro Ardooie wordt goedgekeurd.
14. Goedkeuren schoolreglement
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem wordt goedgekeurd.
15. Goedkeuren agendapunten buitengewone algemene vergadering IVIO en bepalen mandaat van de
vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019
De agendapunten voor de BAV van 9 december 2019 worden goedgekeurd.
16. Goedkeuren agendapunten DVV Midwest en bepalen mandaat van de vertegenwoordiger op de
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019
De agendapunten van de BAV van DVV Midwest van 17 december 2019 worden goedgekeurd.
17. Goedkeuren agendapunten buitengewone algemene vergadering WVI en bepalen mandaat van de
vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019
De agendapunten van de BAV van de WVI van 18 december 2019 worden goedgekeurd.
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