BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 24 FEBRUARI 2020
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. Goedkeuren bestelbonnen
4. Kennisname bestelbonnen AGB Ardooie
5. Gemeente Herent: verkoop wenst zijn aandelen A’ Zefier
De gemeente Ardooie gaat niet in op aanbod tot aankoop van aandelen Zefier.
6. Onroerende voorheffing woning Stationsstraat 154
Het college beslist het bedrag van onroerende voorheffing van € 135,35 terug te
betalen.

Omgeving
7. Voorstel ontwikkeling WUG Koolskamp - derde voorontwerp
Het college kan zich akkoord verklaren met het voorgestelde inrichtingsplan.
8. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019118509 - 2019/143
OMV_2019118509 - 2019/143: uitbreiden serre na slopen van bestaande serre +
plaatsen watersilo's + uitbreiding huisvesting seizoensarbeiders + plaatsen
aardgascabine + terreinnivellering gelegen afdeling 1 sectie A nrs. 51A, 426C, 434D,
434E, 446, 447, 449, 450N en 451 (Hoogbeverenstraat 30, 8850 Ardooie)
9. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019161596 - 2019/199

OMV_2019161596 - 2019/199: verbouwen woning en bouwen berging na afbraak
bestaande berging gelegen afdeling 2 sectie A nrs. 545C en 545D (Laagstraat 24, 8851
Ardooie)
10. Opening openbaar onderzoek OMV_2019149071 - OMV/2020/21
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019149071 - Referentie gemeente
OMV/2020/21
"Bouwen nieuwe melkstal, uitbreiden en wijzigen vergunde situatie" gelegen afdeling
2 sectie C nrs. 171C en 173E (Hoogakkerstraat 6, 8851 Ardooie).
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/02/2020 tot 21/03/2020.

Bevolking en burgerlijke stand
11. Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister
12. Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister
13. Aanstelling beëdigd arts
Goedkeuring tot aanstelling beëdigd arts.

Mobiliteit
14. Aankoop tweedehands personenwagen met 9 zitplaatsen (chauffeur incl.) voor
kinderopvang
Voorlopig wordt niet overgegaan tot aankoop wagen.
15. Vraag Infrabel bijeenkomst in verband met mobiliteitsalternatieven voor de
overwegen in Ardooie.

Openbare werken
16. Verstopping ingebuisde gracht door boomwortels
17. Verstopping ingebuisde gracht door boomwortels
Via onderboring bypass voorzien.
18. Huur kraantje
Huur kraan wordt goedgekeurd.
19. Verharding langs weg
Geen goedkeuring
20. Vraag wegname struiken Diksmuidse Boterweg
Geen goedkeuring wegname struiken
21. Fluvius: vraagt goedkeuring voor kabelwerken voor nieuwe schakelpost
Stationsstraat
College van Burgemeester en Schepenen keurt werken goed.

Logistiek
22. Aanvraag gebruik stemhokjes sociale verkiezingen
Goedkeuring wordt gegeven aan ROB om stemhokjes gratis te gebruiken.

Patrimonium
23. Voorstel plan site Koolskamp
Het voorontwerpplan wordt goedgekeurd.
24. Aanvraag zonnewering politiekantoor.
Goedkeuring plaatsing zonnewering in politiekantoren.
25. aanschrijven firma's EPB verslaggeving
De vermelde firma’s worden aangeschreven.

Cultuur
26. Keuken 't Hofland
Eerst dient worden bepaald waar vocht vandaan komt, planken dienen plaatselijk
worden hersteld.
27. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.

Jeugd
28. Chiro Tijl: principiële goedkeuring tot organisatie openluchtfuif
Geen goedkeuring wordt gegeven voor openluchtfuif.
29. Jeugdhuis De Komeet: aanvraag fuif
Goedkeuring organisatie fuif op 28 maart 2020

Kinderopvang
30. Advies BCDS: verlenen tegemoetkoming verminderd tarief voor het gebruik van
kinderopvang IBO 't Filoetje Ardooie - Koolskamp
31. Vraag voorzien grind + verlichting langs zijpad Filoetje Ardooie
Zijpaadje langs kinderopvang Ardooie wordt voorzien van grind (kasseien uitbreken).
Tevens worden lichtpunten voorzien.
32. Aanstellen vrijwilligers IBO 't Filoetje Ardooie - Koolskamp tijdens de
krokusvakantie (24/02 - 28/02/2020)

Personeel
33. Mondeling bevorderingsexamen niveau A4
34. Aanstelling jobstudenten

Goedkeuring aanwerving jobstudenten tijdens zomervakantie.
35. Niet opname verlofdagen - vergoeding

Onderwijs
36. Goedkeuren loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Communicatie
37. ABB: uitnodiging Ronde van minister Somers

Toerisme
38. Ruiseleedse Oldtimer Club: vraag doortocht zaterdag 6 juni 2020
Goedkeuring doortocht door onze gemeente voor toeristische oldtimerrit op
zaterdag 6 juni 2020.

Milieu
39. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020002243 - OMV/2020/3
OMV_2020002243 - OMV/2020/3: " vellen van bomen" gelegen Kortrijksestraat 44
en 46, 8850 Ardooie, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 406G, 411C, 412G
en 413Y).
40. Fluvius: voorstel plaatsen LEDarmaturen in OV
Zien om prijs te vragen bij andere leveranciers/bedrijven

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
41. Ruitertornooi
Goedkeuring afwijking geluidsnorm tot 24u00 voor ruitertornooi op 4 april 2020

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
42. Samenwerkingsverband Aksakovo Bulgarije - “Future of Europe-Belong to us” vraag tot herziening beslissing
Er wordt niet ingetekend op samenwerkingsverband.

Sociale zaken
43. Fietsbieb: toelage € 1.000
44. Poetsdienst OCMW - voorstel Motena
Vrijblijvende simulatie zal worden aangevraagd.

Sport
45. Organisatie sportklassen
Geen (extra) busvervoer wordt toegelaten voor bovenstaande activiteiten:
busvervoer wordt enkel toegestaan voor vervoer van de kinderen van/naar de

sportklassen (sporthal de Ark-school), niet voor activiteiten die doorgaan tijdens de
uren van de sportklassen.
De opgemaakte planning van de sportklassen dient zo weinig mogelijk verstoord te
worden door organisatie van/deelname aan andere activiteiten.
46. ABInBev: abonnementsvoorstel voor onderhoud tapinstallatie De Ark
Abonnementsvoorstel voor het onderhoud van de tapinstallatie van sporthal en
evenementenhal De Ark wordt goedgekeurd.
47. KM De Lustige Zangers: aanvraag parcours vinkenwedstrijden 2020
Goedkeuring houden vinkenzettingen op ingediende data.

Varia
48. Stadsbestuur Tielt: motie van de gemeenteraad Tielt tegen de sluiting van de
materniteit
Motie wordt niet voorgelegd.
49. Overzicht klachten 2019

Burgemeester
Karlos Callens

