BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 11 JANUARI 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:

Karlos Callens, Burgemeester

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
1. Goedkeuren vorig verslag

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

Omgeving
5. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020110875 - 2020182 door Deputatie
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020110875 - 2020/182. Aanvrager heeft een
aanvraag bij de provincie ingediend tot het verlenen van een omgevingsvergunning
voor ‘Regularisatie dempen greppel en plaatsen inbuizing en terreinophoging’,
gelegen Afdeling 1 sectie C nrs. 893/2 A en 894A (Hazestraat zn, 8850
Ardooie). Aanvrager heeft een omgevingsvergunning verkregen van de Bestendige
Deputatie op 22/12/2020.
6. Bekendmaking van de publieke raadpleging startnota provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan Sint-Maartensveld
Er wordt een openbaar onderzoek gehouden van 11/01/2021 tot en met 12/03/2021
over de inhoud van de startnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan SintMaartensveld.
7. Princiepsbeslissing omtrent vrijwillig verzoek tot minnelijke schikking

Openbare werken
8. Onderhoudswerken 2020 - Goedkeuring vorderingsstaat 4

9. Vraag Declercq - Declercq BVBA voor afsluiten weg
10. Ardooie: infrastructuurwerken verkaveling Sprietstraat

Patrimonium
11. Aandachtspunten bij nakijken lastenboeken site Klaverstraat
Het CBS neemt kennis van de aandachtspunten
12. Renovatiewerken plaatselijke openbare bibliotheek - Goedkeuring gunning - OO2103-G
De opdracht “Renovatiewerken plaatselijke openbare bibliotheek” wordt gegund aan
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Maes en
Coucke BV, Tieltstraat 22 te 8720 Markegem, tegen het nagerekende offertebedrag
van € 226.177,29 excl. btw of € 273.674,52 incl. 21% btw (€ 47.497,23 Btw
medecontractant) mits het verkrijgen van een visum.

Waterlopen
13. Afvalwaterlozing via de RWA
De bedrijven worden aangeschreven.

Begraafplaatsen
14. Concessie - bijzetting urnenveld

Cultuur
15. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.

Personeel
16. Goedkeuren loopbaanvermindering

Onderwijs
17. Tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk basisonderwijs
18. Tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk basisonderwijs
19. Tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk basisonderwijs

Juridische aangelegenheden
20. Goedkeuren protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van
het agentschap zorg en gezondheid naar de gemeente Ardooie
Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
agentschap zorg en gezondheid naar de gemeente Ardooie wordt goedgekeurd.

Informatica
21. Telefoneren rechtstreeks via laptop + aankoop koptelefoons

Milieu
22. 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 Leenbosstraat 11.

23. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2020120066 - 2020/180
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020120066 - 2020/180, voor ‘Hernieuwen
en uitbreiden van een landbouwbedrijf’, gelegen Afdeling 1 sectie E nrs. 92H, 93C,
94C, 94D, 96S en 98D (Beverensestraat 73, 8850 Ardooie)

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
24. IVIO: PV van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020

Sociale zaken
25. Navraag standpunt groei SVK panden in Ardooie

Sport
26. De Lustige Zangers: parcoursaanvraag 2021
Voorwaardelijke goedkeuring: Indien werken op N50 worden uitgevoerd, kan geen
vinkenzetting in Meulebeeksestraat plaats vinden

Varia
27. Aktename voorlopige dagorde gemeenteraad 25 januari 2021
Volgende gemeenteraad gaat door in 't Hofland.
Burgemeester
Karlos Callens

