BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 20 APRIL 2020
Aanwezig:

Krist Soenens, Véronique Buyck, Kathleen Verhelle, Terry Callens,
Schepenen
Dominiek Pillaert, Algemeen directeur

Afwezig:

Karlos Callens, Burgemeester

Varia
1. Bespreking punten verslag managementteam
2. Voorstel tot aankoop mondmaskers via Think Pink + dispensers
Er wordt beslist om 4.000 herbruikbare mondmaskers aan te kopen bij Think Pink.
Tevens worden nog 5.000 chirurgische mondmaskers aangekocht bij Swantex.
Aankoop van 10 handdesinfectiepalen met dispensers bij Salubris is goedgekeurd.

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
3. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
4. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
5. Goedkeuren bestelbonnen gemeente Ardooie
De bestelbonnen worden goedgekeurd.
6. Kennisname bestelbonnen AGB Ardooie
Er wordt kennis genomen van de bestelbonnen voor het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie.
7. Jaarrekening AGB - revisorale controle - maatregelen COVID19
Het college stelt voor om de jaaraflossingen 2020 van het AGB aan de gemeente kwijt
te schelden.
8. Leegstandsbelasting 2020 - timing aanslagbiljetten versturen

Het college beslist om de aanslagbiljetten leegstand te versturen voor zomerverlof
(zoals voorheen gepland).
9. Kennisname lastvoorwaarden en gunningswijze - Verzekeringen materiële schade
en mobiliteit
Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
10. Sparappelstraat 3

Omgeving
11. Voorstel ontwerp parking Sioen NV
Weg voor voetgangers en fietsers dient te blijven.

Bevolking en burgerlijke stand
12. Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister

Middenstand
13. Voormalig gemeentehuis Marktplein 1 - bestemming horeca
Dit punt wordt nog niet beslist.

Mobiliteit
14. Afschaffing buurtweg 30
Prijs dient worden betaald voor afschaffing buurtweg
15. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder - extra voertuig
Goedkeuring tot vergunning met 2de voertuig waarbij de vergunning geldig blijft tot
en met 31 augustus 2024.

Openbare werken
16. Verzakking wegdek Roobeek ter hoogte van Tombrugstraat
Goedkeuring dringend herstel door firma Penninck tegen geraamde prijs van €
2.100,00

Begraafplaatsen
17. Concessie - bijzetting urnenveld
18. Concessie - bijzetting urnenveld
19. Concessie - bijzetting urnenveld
20. Concessie - bijzetting urnenveld

Cultuur
21. Reservaties culturele centra

Goedkeuring reservaties culturele centra.

Personeel
22. Loopbaanvermindering in kader van medische bijstand

Juridische aangelegenheden
23. BNP Paribas: Leasing solutions factuur AGB
Akkoord met voorstel om te betalen voor zes maanden.

Milieu
24. Fluvius: voorstelling verledding "Licht als een service"
Het jaaractieplan wordt nog niet goedgekeurd.
25. Goedkeuren lastenboek ophaling grofvuil
Het lastenboek wordt goedgekeurd.
26. Onkruidbestrijding door Mariasteen
Goedkeuren toewijzing 1200 uur
27. Advies Mer-scopingsnota Veldkip
De MER-scopingsnota beschrijft voldoende de gevolgen en de alternatieven.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
28. De Mandel: algemene vergadering 30 juni 2020

Sociale zaken
29. WZC Sint-Vincentius: vraag tot financiële steun voor initiatief Burenhulp
Goedkeuring ondersteuning bij verdeling flyers.

Huisvesting
30. Inschrijving seizoenarbeiders
Aangetekend schrijven wordt gestuurd dat betrokkene niet in orde is met
regelgeving.

Burgemeester
Karlos Callens

