BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD VAN 26 april 2021
In uitvoering van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Openbaar
1.

Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

2.

Verlenen advies kerkfabriek Sint-Martinus Ardooie: Jaarrekening 2020
Gunstig advies wordt verstrekt aan de jaarrekening van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie voor het
jaar 2020

3.

Verlenen advies kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp: Jaarrekening 2020
Gunstig advies wordt verstrekt aan de jaarrekening van de kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp voor
het jaar 2020

4.

Bekrachtiging reglement tot instelling van een tussenkomst voor het vervoer van en naar een
vaccinatiecentrum
Tussenkomst van € 10,00/rit wordt verstrekt aan inwoners die gebruik maken van Link 58 voor
vervoer van en naar vaccinatiecentrum.

5.

Bekrachtiging reglement tot instelling van een tussenkomst voor het taxivervoer van en naar een
vaccinatiecentrum
Tussenkomst van € 5,00/rit wordt verstrekt aan inwoners die gebruik maken van taxidienst voor
vervoer van en naar vaccinatiecentrum.

6.

Opschikkingswerken aan voetpaden dienstjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - OO-2114-G
Het bestek en de raming voor de opdracht “Opschikkingswerken aan voetpaden dienstjaar 2021”
worden goedgekeurd. De wijze van gunnen is onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De
raming bedraagt € 98.315,00 excl. btw of € 118.961,15 incl. 21% btw (€ 20.646,15 Btw
medecontractant).

7.

Vaststelling rooilijnplannen Holdestraat-Zwevezeelsestraat
Rooilijnplannen Zwevezeelsestraat - Holdestraat, opgemaakt door studiebureau Sweco, worden
vastgesteld.

8.

Politiecollege Politiezone Regio Tielt: vraag aanpassing politiereglement door voorzien extra
passage m.b.t. 'het oneigenlijk gebruik van lachgas'
Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen, te bezitten en te gebruiken,
indien dit gericht is op een oneigenlijk gebruik van het middel, zijnde het bekomen van een
roeseffect

9.

Aanpassingen politiereglement afvalinzameling
Aanpassing reglement betreffende "Selectieve inzameling van plasticverpakkingen, metalen
verpakken en drankkartons (afgekort PMD)" en "Asbestinzameling"

10. Goedkeuren toetreding tot de vernieuwde kostendelende vereniging (KDG) GIS van WVI
Goedkeuring wordt gegeven tot de omvorming en verbreding van de KDV GIS-operatoren van WVI
naar een algemene KDV GIS
11. Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van I.V.I.O. op maandag 17 mei 2021
Goedkeuring wordt gegeven aan agendapunten van de algemene vergadering van IVIO van 17 mei
2021.
12. Goedkeuren agenda van de gewone algemene vergadering van Zefier van 10 juni 2021
Goedkeuring wordt gegeven aan de agendapunten van de algemene vergadering Zefier van 10 juni
2021.
13. Aanstellen vertegenwoordiger algemene vergadering Mivalti
14. Varia

Besloten
15. Aanstelling waarnemend financieel directeur bij afwezigheid financieel directeur
Burgemeester
Karlos Callens

