BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 8 JUNI 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

Varia
1. Coronamaatregelen
Kennis wordt genomen dat subsidiebedrag wordt toegekend voor cultuur, sport en
jeugd.

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. Kennisname bestelbonnen AGB Ardooie
Er wordt kennis genomen van de bestelbonnen voor het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie.
5. Goedkeuren bestelbonnen gemeente Ardooie
De bestelbonnen worden goedgekeurd.
6. Doorrekenen electriciteit per kwartaal De Komeet/'t Veldspitje
Het college beslist om het kwartaalvoorschot KW2/2020 voor de Komeet en voor 't
Veldspitje niet door te rekenen.
7. Openstaande facturen
8. Leegstand 2020
Kohier leegstand wordt goedgekeurd.
9. Jaarrekening 2019 AGB
Het college beslist om de jaarrekening 2019 van het AGB voor te leggen aan de Raad
van Bestuur van het AGB en aan de gemeenteraad.
10. Jaarrekening 2019 van de gemeente

Het college besluit de jaarrekening 2019 van de gemeente ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad.
11. Jaarrekening 2019 OCMW
Het college besluit de jaarrekening 2019 van het OCMW ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad en de OCMW-raad

Omgeving
12. Advies schepencollege OMV_2020035763 - 202066
Er wordt ongunstig advies verleend.
13. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020045078 - 202071
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020045078 - 2020/71, voor ‘Plaatsen
zonnepanelen’, gelegen Afdeling 1 sectie B nr. 704H (Sint-Maartensveldstraat 26,
8850 Ardooie)
14. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020054917 - 202083
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020054917 - 2020/83, voor ‘Bouwen
hobbystal’, gelegen Afdeling 1 sectie B nrs. 755E en 755F (Sint-Maartensveldstraat
28, 8850 Ardooie) - weigering
15. Opening openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2020050550 - 202075
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020050550 - 2020 75: Bouwen
meergezinswoningen gelegen Afdeling 1 sectie B nrs. 9V, 9Y, 9Z en 9A2 (Kaaistraat zn,
Mgr. Roelensstraat 1 en 3, 8850 Ardooie). Er wordt een openbaar onderzoek
georganiseerd van 29/05/2020 tot 27/06/2020.
16. Opening openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2020056797 - 2020104
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020056797 - 2020 104: Herbouwen
bedrijfswoning met bijgebouw gelegen Afdeling 2 sectie C nrs. 959A, 961A, 962A,
963A, 965A, 966H en 973W (Burgerleenstraat 38, 8851 Ardooie). Er wordt een
openbaar onderzoek georganiseerd van 29/05/2020 tot 27/06/2020.
17. Opening openbaar onderzoek herziening stedenbouwkundige voorschriften BPA
Centrum West-De Plaats
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/06/2020 tot 10/07/2020.
18. Opening openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2020051490 - 2020107
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020051490 - 2020 107: Bouwen centrum
voor dagverzorging, dienstencentrum en 19 assistentiewoningen na afbraak
kloostergebouw, verbouwen woonzorgcentrum gelegen Afdeling 1 sectie E nrs.
422B2 en 422D2 (Kortrijksestraat 56 en 58, 8850 Ardooie). Er wordt een openbaar
onderzoek georganiseerd van 09/06/2020 tot 08/07/2020.
19. Sluiting openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2020035763 - 202066
20. Principiële beslissing meergezinswoningen Eekhoutstraat
College beslist dat er compensatie buffercapaciteit (minimaal 219 m³) in tuinzone
dient worden voorzien.
21. Princiepsaanvraag plaatsen afsluiting en aanleg tuintje bij woning Mezenstraat
Enkel goedkeuring voor moestuintje, niet voor plaatsen omheining en poortjes

Bevolking en burgerlijke stand
22. Statistiek 2019 en overzicht overlijdens 2015-2020
23. Starten procedure voor ambtshalve afschrijving
24. Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister

Middenstand
25. Aanvraag organiseren outlet in tent tijdens batjesdagen
Toestemming tot organiseren outlet tijdens de batjesperiode, nl. weekend 19, 20 en
21 juni 2020 door Artemis.
26. Verslag bijeenkomst horeca: ondersteuning vanuit gemeentebestuur

Mobiliteit
27. Klacht over zwaar vervoer Tombrugstraat
Klacht wordt doorgegeven aan politie.
28. bewoners van de Lijsterstraat-Meulebekestraat: verkeersveiligheid omgeving
29. Aanvraag tijdelijk "kort parkeren" bakkerij Stefaan
Kort parkeren wordt toegestaan zolang coronamaatregelen gelden.

Openbare werken
30. Openbaar domein hoek Diksmuidse Boterweg Consciencestraat
Bodembedekkers worden voorzien
31. Vraag om bij aanrekenen inname openbaar domein Kaaistraat 32 om rekening te
houden met COVID-19
32. Afvoer ter hoogte van Oude Lichterveldestraat
De ruimdienst wordt gevraagd om te proberen de buis ter hoogte van de Oude
Lichterveldsestraat 22 vrij te maken, en indien nodig een camerainspectie uit te
voeren.

Patrimonium
33. Prijsraming herstelling krimpscheurtjes jeugdlokalen
Brief wordt gestuurd naar firma Lafaut. Werken worden voorzien voor bedrag van €
16.470,00.
34. Prijsvraag site Koolskamp: stabiliteit - technieken
Goedkeuring om aan vermelde bureaus offerte te vragen.
35. Aanbiedingsdossier voorkooploket Roeselaarsestraat 78
Geen beroep wordt gedaan op voorkooprecht

Begraafplaatsen
36. Grondvergunning kerkhof
37. Uitbreiding Concessie - bijzetting urnenveld
38. Concessie - bijzetting urnenveld

Kerkfabrieken
39. Kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp: Notulen van de kerkraad van 24/05/2020
Ter kennis genomen van de notulen van de kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp van
24 mei 2020.

Cultuur
40. GC 't Hofland: drankberging omvormen naar koelcel
Goedkeuring gunning aan firma Decam tegen prijs van € 4.896,00
41. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
42. Cecilia Koolskamp: aanvraag gebruik parketzaal voor jubileumconcert
Parketzaal kan worden gebruikt op vrijdag 16 april 2021 vanaf 17u00 en op zaterdag
17 april 2021.

Jeugd
43. Annuleringen kampen

Personeel
44. Vacature
Vacature voor voltijdse medewerker bij groendienst in contractueel verband niveau
D1-3 zal open verklaard worden.
45. Verenigingswerk

Onderwijs
46. Tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk basisonderwijs
47. Poetsen gemeentelijke basisschool "De Zonnebloem" - Goedkeuring gunning - OO2003-G
De opdracht “Poetsen gemeentelijke basisschool "De Zonnebloem"” wordt gegund
aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde All Works Schoonmaakbedrijf BVBA, Kachtemsestraat 293 te 8800 Roeselare,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 27.892,50 excl. btw of € 33.749,93 incl.
21% btw (€ 5.857,43 Btw medecontractant).
48. Bevestiging tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Communicatie
49. verdeling filters
Via sociale media bericht wordt meegedeeld dat per gezin één pakket filters (2 stuks)
afgehaald kan worden op het gemeentehuis.

Informatica
50. ICT-VEILIGHEIDSAUDIT voor lokale besturen
Goedkeuring uitvoering audit ICT
51. Vervanging switchen GBS

Goedkeuren vervangen switches

Milieu
52. Aktename melding OMV_2020068136 - 2020105
OMV_2020068136 - 2020105: Plaatsen bovengrondse propaangastank gelegen
Afdeling 1 sectie C nrs. 1034L en 1034K (Meulebeeksestraat 25, 8850 Ardooie).
53. Premie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratie
Er wordt een premie toegekend van €500 voor het plaatsen van een hemelwaterput
in de Watervalstraat 155.
54. Sluiting openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2020042760 - 202070
Er wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren. De milieuambtenaar zal een
plaatsbezoek uitvoeren op dinsdag 9 juni, en daarna zal de gemeente proberen een
overleg te organiseren tussen exploitant en bezwaarindiener.
55. Aktename melding OMV_2020071836 - 2020111
OMV_2020071836 - 2020111: Filterbemaling gelegen Afdeling 1 sectie A nrs. 215,
216B, 217B, 219N, 222L, 222M en 222N (Oude Lichterveldsestraat 67 en 69, 8850
Ardooie).
56. GR wandelpad niet toegankelijk
Brief wordt gestuurd naar eigenaars dat wandelpad dient worden geopend.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
57. Cevi: Algemene Statutaire Vergadering op 26 juni 2020
58. Aanduiden vertegenwoordiger AV Ethias

Sociale zaken
59. Helpt Elkander: uitnodiging tot algemene vergadering op 20 juni 2020

Woonbeleid
60. Leegstand
61. Aanvraag vrijstelling leegstand
62. Hyboma: ontwerptekst verbintenis voor de 2 sociale woningen in het
groepswoningbouwproject 'Molenhof' te Koolskamp
Ontwerptekst Hyboma wordt goedgekeurd.

Sport
63. Aanvraag Gorik Gardeyn Classic
Goedgekeurd om cyclotocht in te richten
64. Raad van State: verzoekschrift tot nietigverklaring dossier 'kunstgras voetbalveld
sportcentrum De Ark' - aanstellen raadsman
Advocatenbureau wordt aangesteld om de gemeente te verdedigen betreffende de
vordering tot nietigverklaring bij de raad van state ingediend door firma
Sportinfrabouw.
65. Kunstgrasveld: vraag aanpassing ballenvangers

Meerprijs voor hoogte 1 meter draadmat + 4M net inclusief tussenstaanders: 2 x 20
m x € 27/lm = € 1080 wordt goedgekeurd.
66. Autorally 61ste Omloop van Vlaanderen 2-5 september 2020
Goedkeuring om verbindingsrit te houden n.a.v. Omloop van Vlaanderen
67. Aankoop traktor slepen en borstelen kunstgras voetbalveld.
Goedkeuring aankoop tractor bij firma Wobemec tegenr prijs van € 7.268,00
excl.BTW
Burgemeester
Karlos Callens

