BESLUITENLIJST
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Varia
1. Coronamaatregelen

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
2. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
3. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
De te betalen bedragen voor dienstjaar 2020 worden goedgekeurd.
4. Goedkeuren bestelbonnen gemeente Ardooie
De bestelbonnen worden goedgekeurd.
5. Kennisname bestelbonnen AGB Ardooie
Er wordt kennis genomen van de bestelbonnen voor het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie.

Omgeving
6. Opmaken RUP planologisch attest Remmery
Er wordt besloten geen GRUP op te starten.
7. Advies schepencollege OMV_2019149071 - 202021
Er wordt gunstig advies verleend voor de vergunningsaanvraag OMV_2019149071
8. Vraag tot isoleren gevel met overschrijding rooilijn - Hoogbeverenstraat 1

Er wordt toelating verleend voor het isoleren van de betreffende gevel, met
kadastrale ligging Afdeling 1 sectie A nr. 464F, met een maximale overschrijding van
de rooilijn van 16 cm
9. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020032276 - 202047
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020032276 - 2020/47, voor ‘Bouwen van
een vrijstaande woning’, gelegen Afdeling 1 sectie A nrs. 795C2, 795X2 en 795R2
(Bessenstraat 13, 8850 Ardooie)
10. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020030712 - 202038
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020030712 - 2020/38, voor ‘Bouwen nieuwe
schapenstal na afbraak oude schapenstal’, gelegen Afdeling 2 sectie C nrs. 537/2 C,
538H, 538K, 543G, 543H en 552 (Burgerleenstraat 33, 8851 Ardooie)
11. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020037992 - 202057
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020037992 - 2020/57, voor ‘bouwen van
een woning met carport en tuinberging’, gelegen Afdeling 1 sectie A nrs. 1215Y en
1215Z (Vuurweg 20, 8850 Ardooie)
12. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020025173 - 202052
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020025173 - 2020/52, voor ‘bouwen nieuwe
luifel’, gelegen Afdeling 2 sectie B nrs. 215K, 215L, 219C2, 219D2, 219Y, 219E2,
219B2, 223P, 226E, 228R en 228N (Ardooisestraat 1A, 7 en Kloosterstraat 6, 8851
Ardooie)

Bevolking en burgerlijke stand
13. Domiciliewijziging gemeenteraadslid
Brief wordt gestuurd naar betrokkene met vraag ofwel om te worden gehoord ofwel
om haar ontslag in te dienen als raadslid.

Brandweer
14. Waterverbruik brandweer
Brief wordt gestuurd naar brandweerzone met melding dat er veel waterverbruik was
door vullen container tijdens opendeurdagen.

Economie
15. Maatregelen betreffende marktkramers
Tussenkomst in standgeld is voor marktkramers volgens aantal maanden dat zijn
geen standplaats konden krijgen.

Mobiliteit
16. Startnota Beveren-Ardooie: Aanleg fietspad
De startnota wordt goedgekeurd.
17. Aankoop wagen muskusrattenbestrijding
Er wordt gevraagd aan autohandelaar welke prijs wordt gegeven voor CNG-wagen.

18. Invullen vragenlijst vervoer op maat
Ingevulde vragenlijst wordt goedgekeurd

Openbare werken
19. Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen
Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad waarbij de gemeenteraad akte neemt
van de nota ‘basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs
gewestwegen’.
20. Fluvius: vraagt goedkeuring voor renovatie bestaande HS-cabine + plaatsen
decentrale Tombrugstraat
21. Fluvius: vraagt goedkeuring voor uibreiding lage druk aardgasnet Pittemsestraat
22. Schrijven ontvangen Tibergyn in verband met vertraging werken naar aanleiding
van corona
Er wordt niet akkoord gegaan dat er eventuele,meerprijs kan zijn omwille van
coronacrisis

Logistiek
23. Werkwijze uitlenen tribunes aan andere gemeenten
Personeelslid kan ter plaatse ondersteuning bieden voor opbouw tribunes (geen prijs
aangerekend).

Patrimonium
24. Prijsraming herstelling krimpscheurtjes jeugdlokalen
25. Offerte uitbreiding judolokaal
Er wordt prijs gevraagd aan andere firma'.
26. Agentschap Onroerend Erfgoed: preadvies beheersplan Mgr Roelensstraat 26
27. Afbraak woning Lichterveldsestraat
De afbraakwerken voor de Lichterveldsestraat 22 worden gegund aan aanneming
Bossuyt

Waterlopen
28. Probleem Roobeek ter hoogte Tombrugstraat
Aannemer wordt gecontacteerd voor herstelling.

Begraafplaatsen
29. Grondvergunning kerkhof

Kerkfabrieken
30. Kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp: Notulen van de kerkraad van 02/03/2020

Ter kennis genomen van de notulen van de kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp van
2 maart 2020.

Cultuur
31. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.

Jeugd
32. Animatie buitenspeeldag: nieuwe datum
Er wordt beslist geen buitenspeeldag te houden in 2020, maar gelden te gebruiken
tijdens reeds bestaande activiteit.
33. Chiro Tijl: nieuwe datum overleg

Kinderopvang
34. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. Leveren van warme
maaltijden voor de gemeentelijke basisschool en soep voor de buitenschoolse
kinderopvang
Gezien de hoogdringendheid van dit dossier en de uitgestelde gemeenteraad door
het coronavirus wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking voor de opdracht “Leveren van warme maaltijden voor de
gemeentelijke basisschool en soep voor de buitenschoolse kinderopvang” opgestart.
Uiteraard dient de gemeenteraad van 27 april nog goedkeuring te verlenen.

Onderwijs
35. Pedagogisch project De Zonnebloem
Pedagogische project van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem wordt
goedgekeurd.

Toerisme
36. Pasar: Fietssmoefelroute op 21 mei 2020: aanvraag bewegwijzering
Goedkeuring organisatie Fietssmoefelroute op donderdag 21 mei 2020
37. West-Vlaanderens Mooiste: 20 tot en met 23 augustus 2020: vraag tot goedkeuring
donderdagrit
Goedkeuring tot doortocht + aanbrengen bepijling op grondgebied Ardooie op
donderdag 20 augustus 2020.
38. Vespaclub Roeselare: rondrit voor vespa's 5 juli 2020 - vraag tot doortocht
Goedkeuring doortocht op 5 juli 2020.

Milieu
39. Vraag tot schrapping in GIR

Het perceel afd 1 sectie D 839D (Vernagelingstraat 2) wordt geschrapt uit het GIR
40. Overeenkomst Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC)
Deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter ondertekening.

Landbouw
41. Ophaling landbouwfolie
De gemeente organiseert terug een ophaling voor landbouwfolie

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
42. Geweigerde factuur door De Filous voor schade aan de podiumelementen in de
evenementenhal.
Het College beslist dat de helft van de factuur dient gecrediteerd te worden.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
43. Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van I.V.I.O. op maandag 18 mei 2020
Dit punt wordt op eerstvolgende gemeenteraad geplaatst.

Sport
44. Vernissen parketzaal sporthal De Ark
Uitvoering door technische dienst
45. Aankoop minivoetbaldoelen
Goedkeuring aankoop voetbaldoelen
46. Koninklijke Verenigde Liefhebbers: aanvraag parcours Meulebeeksestraat
Goedkeuring onder voorbehoud van eventuele maatregelen tegen coronavirus.
47. Offertes elektronisch scorebord
Goedkeuring aankoop elektrisch scorebord tegen prijs van € 2.550,00 aan firma D&D
Sport
48. Mobiele spiegel dans en ballet

Geen bevoegdheid gekozen
49. Delegatie aan algemeen directeur

Burgemeester
Karlos Callens

