BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 22 JUNI 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. Kennisname bestelbonnen AGB Ardooie
4. Goedkeuren bestelbonnen gemeente Ardooie
De bestelbonnen worden goedgekeurd.
5. Kohier belastingsreglement leegstand Aanslagjaar 2020
Het college beslist het belastingkohier betreffende de gemeentelijke
leegstandsbelasting, dienstjaar 2020, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor
een bedrag van € 49.600,00.

Omgeving
6. Omgevingsvergunning OMV_2020061862
7. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020038772 - 202059
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020038772 - 2020/59, voor ‘Bouwen van
een woning met carport en tuinberging’, gelegen Afdeling 1 sectie A nr. 1215V
(Vuurweg 12, 8850 Ardooie)
8. Opening openbaar onderzoek omgevingsvergunning OMV_2020074051 - 2020123
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020074051 - 2020 123: Regularisatie
verharding gelegen Afdeling 1 sectie E nr. 583C (Izegemsestraat 44, 8850 Ardooie). Er
wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/06/2020 tot 24/07/2020.
9. Project Molenhof - bijgewerkt voorstel
Voorontwerp wordt goedgekeurd.

Bevolking en burgerlijke stand

10. Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister
11. Aanvraag tijdelijke bewoning Pittemsestraat 62 (in de Rysselende Molen)

Middenstand
12. Vraag interesse in online winkelplatform 'Winkelen in eigen gemeente'
Op voorstel wordt niet ingegaan

Mobiliteit
13. Aanvraag afsluiten weg GBS De Zonnebloem
Goedkeuring afzetten deel O.L.Vrouwstraat op 29 juni 2020.
14. Vraag De Horizon afzetten Ardooisestraat tussen 16u00 en 16u30
Er wordt toezicht gevraagd aan wijkagent.
15. bewoners van de Lijsterstraat-Meulebekestraat: verkeersveiligheid omgeving
Bijeenkomst op 2 juli 2020

Openbare werken
16. Onderhoudswerken 2020 - Goedkeuring aanvangsdatum - OO-1913G
De aanvangsdatum van de opdracht “Onderhoudswerken 2020” wordt vastgesteld
op 17 augustus 2020.
17. Aanvraag inname openbaar domein

Patrimonium
18. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Aanstellen
studiebureau technieken.
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstellen studiebureau technieken”,
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.
19. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Aanstellen studiebureau
voor stabiliteit site Koolskamp.
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstellen studiebureau voor stabiliteit
site Koolskamp” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.

Cultuur
20. Harmonie Ardooie: opluisteren 21 juli 2020, Nationale Feestdag
Vraag opluistering met beperkte blazersectie en eventueel trommelkorps
21. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
22. Harmonie Ardooie: verhitting lokaal

Goedkeuren aankoop bij firma Vandeputte klimatisatie tegen prijs van € 7.506 + BTW

Jeugd
23. KLJ Ardooie: vraag toelating tot organisatie digitale fuif op 18 juli 2020
Toelating wordt gegeven waarbij maximaal de bestuursleden mogen aanwezig zijn
(max. 15 personen)
24. Sleep inn zaterdag 4 juli 2020
Goedkeuring gebruik materiaal

Kinderopvang
25. Aanvraag werftenten voor zonwering speelplein/filoe
Goedkeuring aankoop 3 werftenten met gewichtszakken

Personeel
26. Goedkeuren loopbaanvermindering
27. Goedkeuren loopbaanvermindering

Onderwijs
28. Bevestiging tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Informatica
29. Aankoop Scanner voor A0 plannen Archief
Goedkeuring aankoop scanner tegen prijs van € 3.680,00

Milieu
30. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020043262 - 202078
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020043262 - 2020/78, voor ‘Op- en
overslagplaats steenpuin - teelaarde’, gelegen Afdeling 1 sectie D nr. 77S2
(Tombrugstraat 7, 8850 Ardooie)

Landbouw
31. Toelage bitumineuze verharding
Er wordt een toelage van € 1.200 toegekend voor het aanleggen van een bitumineuze
verharding in de Pittemsestraat 87.

Sociale zaken
32. Pleegzorg West–Vlaanderen: vraag of gemeente zich wil engageren als
pleegzorggemeente

Sport
33. Levering en plaatsing van multisportterrein (sportkooi) - Goedkeuring
eindafrekening - OO-1911G
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Levering en
plaatsing van multisportterrein (sportkooi)”
34. WTC Beveren Sportief: aanvraag passage mountainbiketocht op 31 oktober 2020

Goedkeuring passage mountainbiketocht
Burgemeester
Karlos Callens

