Zitting: 5 april 2016

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter;
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen,
Dieter Vanovertveldt,Terry Callens, leden;
Patricia Desmet, secretaris;

In openbare zitting.

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 1 maart 2016 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.
2. Afbraak en heropbouw woning Mgr. Roelensstraat 12 Ardooie – gunning
veiligheidscoördinatie
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn principieel beslist heeft tot
afbraak en heropbouw van de woning Mgr. Roelensstraat 12 te Ardooie;
Overwegende dat het noodzakelijk geacht wordt om over te gaan tot de gunning
van de opdracht van veiligheidscoördinatie;
Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten ingeschreven zijn in het
budget;
Overwegende dat het gunnen via onderhandelingsprocedure toegelaten is;
Gelet op de resultaten van de raadpleging;
Besluit: met algemene stemmen
art. 1.De opdracht tot veiligheidscoördinatie van het project van de afbraak en
heropbouw van de woning Mgr. Roelensstraat 12 te Ardooie wordt gegund
aan de firma Ebico, PIttemsestraat 22, 8850 Ardooie , tegen de prijs van
600 euro, excl. BTW.
art. 2.Van onderhavige beslissing zal worden kennis gegeven aan het college
van Burgemeester en Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur.
3. Afbraak en heropbouw woning Mgr. Roelensstraat 12 Ardooie – gunning
studieopdracht EBP
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn principieel beslist heeft tot
afbraak en heropbouw van de woning Mgr. Roelensstraat 12 te Ardooie;
Overwegende dat het noodzakelijk geacht wordt om over te gaan tot de gunning
van de studieopdracht van de opmaak van het EPB dossier;
Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten ingeschreven zijn in het
budget;
Overwegende dat het gunnen via onderhandelingsprocedure toegelaten is;
Gelet op de resultaten van de raadpleging;
Besluit: met algemene stemmen
art. 1. De studieopdracht tot de opmaak van het EPB dossier methode B inclusief
de ventilatieverslaggeving van het project van de afbraak en heropbouw
van de woning Mgr. Roelensstraat 12 te Ardooie wordt gegund aan de
firma Ebico, Pittemsestraat 22, 8850 Ardooie , tegen de prijs van 1.300
euro, excl. BTW.
art. 2. Van onderhavige beslissing zal worden kennis gegeven aan het college
van Burgemeester en Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur.

4. Aktename verkoop landbouwgronden
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zitting
07/07/2015, tot verkoop van het perceel landbouwgrond sectie C, nr. 676/A, met
een oppervlakte van 41a 60ca, minstens aan de instelprijs opgenomen in het
schattingsverslag zijnde 18.720 EUR;
Overwegende dat voormeld perceel grond verpacht werd aan dhr. en mevr. Marc
Vandeputte-Degraeve Anje, wonende Meulebeeksestraat 24, 8850 Ardooie, die
het voorkooprecht op dit perceel konden uitoefenen;
Overwegende dat de verkoop kon gerealiseerd worden aan dhr. Marc
Vandeputte, wonende Meulebeeksestraat 24, 8850 Ardooie, tegen de prijs van
19.000 EUR, waarvan de akte verleden werd op 09/03/2016;
Gelet dat deze opdracht toevertrouwd werd aan notaris Jo Debyser,
Stationsstraat 69, 8850 Ardooie;
Besluit : met algemene stemmen
Enig artikel. De raadsleden nemen akte van de verkoop van het perceel
landbouwgrond sectie C, nr. 676/A, met een oppervlakte van 41a
60ca aan dhr. en mevr. Vandeputte Marc – Degraeve Anje, wonende
Meulebeeksestraat 24 te 8850 Ardooie tegen de prijs van 19.000
EUR.

Het raadslid Carmen Vandemaele komt de zitting binnen.

5. Goedkeuren beheersovereenkomst OCMW-gemeente inzake
gemeenschappelijk financieel beheerder
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Optredend in het kader van het OCMW-decreet;
Gelet op de principiële beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
zitting van 01/03/2016, tot het afsluiten van een beheersovereenkomst met het
gemeentebestuur Ardooie om beroep te doen op hun financieel beheerder en
dus geen eigen financieel beheerder aan te stellen;
Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zich hierbij akkoord
verklaarde dat de aanwervingsprocedure gevoerd wordt door het
gemeentebestuur Ardooie;
Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst, zoals ook goedgekeurd door
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 29/03/2016;
Gelet op de aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving voor de functie
van gemeenschappelijk financieel beheerder, zoals besproken in het bijzonder
overlegcomité van 25/03/2016;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 29/03/2016, tot het vacant
verklaren van de functie van gemeenschappelijk financieel beheerder voor
gemeente en OCMW;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1. Met het gemeentebestuur Ardooie wordt een beheersovereenkomst
afgesloten inzake een gemeenschappelijk financieel beheerder, zoals
gevoegd in bijlage. Deze overeenkomst gaat in op de dag van de
indiensttreding van de nieuw aan te stellen persoon en geldt voor
onbepaalde duur.
Art. 2. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de
aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving van de
gemeenschappelijk financieel beheerder, zoals opgenomen in de
vacantverklaring door het gemeentebestuur.
Art. 3. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Patricia Desmet

De voorzitter,
Marleen Lepla

