BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 11 MEI 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

Varia
1. Coronamaatregelen
De gemeente heeft de versoepelingen van de veiligheidsraad besproken en
toegepast voor wat betreft het gemeentelijk niveau en de nodige te nemen
veiligheidsmaatregelen zijn bepaald.

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
2. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
3. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
4. Kennisname bestelbonnen AGB Ardooie
5. Goedkeuren bestelbonnen gemeente Ardooie
De bestelbonnen worden goedgekeurd.
6. Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Gaselwest
Het college legt de nota voor aan de Gemeenteraad en stelt voor om:
- in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 12.323
aandelen aan een eenheidsprijs van € 26,59 voor een totaal bedrag van € 327.668,57,
de volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren met eigen middelen en de
volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek van Gaselwest
- bekend te maken aan Gaselwest dat de gemeente Ardooie interesse heeft maximaal
7.000 bijkomende aandelen Apt te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn
omdat niet alle andere deelnemers hebben ingetekend op de hen toegewezen
aandelen;

Omgeving
7. Voorstel project Beverensestraat tweede voorontwerp
Het voorstel krijgt principieel zijn goedkeuring.

8. Voorstel ontwikkeling WUG Koolskamp - vierde voorontwerp
Het college kan zich akkoord verklaren met het voorgestelde inrichtingsplan mits
rekening te houden met de geformuleerde opmerkingen.
9. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020049205 - 202074
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020049205 - 2020/74, voor ‘Bouwen van
een woning en carport’, gelegen Afdeling 1 sectie A nr. 1215E5 (Sprietstraat LOT 62
en Vuurweg 48, 8850 Ardooie)
10. Opening openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2019160387 - 202081
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019160387 - 2020 81: Uitbreiden bestaande
fabriekssite met een loods en een afzonderlijke gekompartimenteerde nieuwbouw
(loods + gekompartimenteerd bureelgebouw) gelegen Afdeling 1 sectie B nrs. 455K2
en 458E (Stationsstraat 176, 8850 Ardooie).
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/05/2020 tot 09/06/2020.
11. Opening openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2019160363 - 202079
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019160363 - 2020 79: Bouwen kippenstal,
aanleg erfverharding, plaatsen prefab elektrische cabine, aanpassen beek gelegen
Afdeling 1 sectie C nrs. 811E, 815A, 816B en 817B (Hazestraat 2, 8850 Ardooie). Er
wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/05/2020 tot 06/06/2020.

Bevolking en burgerlijke stand
12. Aanvraag nieuw huisnummer
13. Creatie tijdelijk bijkomend huisnummer

Mobiliteit
14. Afschaffing buurtweg 30 - aanstelling landmeter voor schatting
Prijs dient worden betaald voor aankoop weg na afschaffing buurtweg
15. Aankoop wagen muskusrattenbestrijding
Er dient prijs gevraagd bij Ardooise garagehouders.

Veiligheid
16. Provincie: trekkingsrecht mondmaskers

Openbare werken
17. Inbuizen open grachten Hazestraat-Beukenstraat
Brief wordt gestuurd met melding dat tegen 1 augustus 2020 grachten weer
opengemaakt anders worden grachten opengemaakt door de gemeente op kosten
van degene die grachten heeft gedicht.
18. Toelichting aanvraag bestelbon 5 bloembakken
Goedkeuring wordt gegeven voor aankoop 5 bloembakken.
19. Voorstel plaatsen vertraagde afvoer Veldkaaistraat
Goedkeuring om een toezichtsput te plaatsen met een knijpopening.
20. Eventuele aankoop tweedehands hefruck?

Er dient tevens prijs gevraagd bij andere firma voor tweedehands heftruck.

Patrimonium
21. Goedkeuring gunning. Uitbreiding van bestaand judolokaal.
De opdracht “Uitbreiding van bestaand judolokaal” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
BOUWWERKEN PETER MAES BVBA, Nijverheidstraat 13A te 8770 Ingelmunster, tegen
het nagerekende offertebedrag van € 106.882,91 excl. btw of € 129.328,32 incl. 21%
btw (€ 22.445,41 Btw medecontractant).
22. Goedkeuren plannen site Koolskamp, Klaverstraat
De plannen in bijlage zoals opgemaakt door architectenbureau Verfaillie worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
23. Goedkeuring gunning. Onderhoud liften
De opdracht “Onderhoud liften” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder, zijnde KONE BELGIUM NV, Bretagnestraat 24 te 1200 BRUSSEL

Begraafplaatsen
24. Concessie - bijzetting urnenveld

Cultuur
25. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.

Jeugd
26. Kleuterkamp: terugbetaling inschrijvingsgeld

Personeel
27. Goedkeuren loopbaanvermindering

Onderwijs
28. Goedkeuren loopbaanvermindering
29. Poetsen gemeentelijke basisschool "De Zonnebloem" - Goedkeuring starten
procedure en lijst uit te nodigen firma's - OO-2003-G
Goedkeuring wordt gegeven aan voorstel uit te nodigen firma's

Informatica
30. Aankoop twee laptops
Goedkeuring aankoop 2 laptops.
31. Aankoop tweede scherm voor secretariaat medewerkers
Goedkeuring aankoop 3 extra schermen

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
32. Circus Pepino: aanvraag voorstellingen week 24 tot 28 maart 2021
Goedkeuring houden circus van 24 tot 29 maart 2021

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
33. De Lijn: uitnodiging tot algemene vergadering aandeelhouders
34. Fluvius: nieuwe voorstelling 'licht als dienst'
35. Ethias: gewone algemene jaarvergadering - stemming vanop afstand

Woonbeleid
36. Jurering architectuurwedstrijd Rozenstraat te Ardooie
37. Leegstand

Sport
38. Comité Dorpsfeesten Koolskamp: aanvraag organiseren Retrokoers op 12
september 2020
Goedkeuring houden retrokoers te Koolskamp
39. I-Fit sports: vraag tot heropstart sportlessen vanaf 18 mei in open lucht
Geen goedkeuring wordt gegeven gezien dit niet toegestaan is volgens huidige
richtlijnen.
40. Inhaal danslessen Starlight (Corona)

Varia
41. Gemeenteraad 25 mei 2020
Burgemeester
Karlos Callens

