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Agenda voor de vergadering van  
de Gemeenteraad van donderdag 18 februari 2016 

 

 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden uit op de vergadering van 

de gemeenteraad van donderdag 18 februari 2016 aanstaande, om 19:30 uur in Raadzaal, met 

volgende agenda 

 

Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad 

1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad 

 

OPENBAAR 

A-punt 

FINANCIEEL BEHEER 

2. Politiezone Vlas - vaststellen van de gemeentelijke dotatie - dienstjaar 2016 

 

WONEN EN OMGEVING 

Ruimtelijke omgeving 

3. Kosteloze grondovername privaatweg Lt. Gen. Gérardstraat - princiepsbeslissing 

 

4. Verkoop groenzone St.-Elooisdreef 17 aan aanpalende eigenaar - goedkeuren akte tot 

verkoop 

 

5. Interlokale vereniging wonen DHKL - jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 4 

(oktober 2014 - september 2015) - goedkeuring 

 

Publieke ruimte 

6. Leveren en plaatsen van grafkelders op de begraafplaats DJ 2016 - Vaststellen 

voorwaarden en wijze van gunnen 

 

7. Leveren van urnekelders op de begraafplaats DJ 2016 - Vaststellen voorwaarden en 

wijze van gunnen 

 

8. (Her)aanleg van voet- en fietspaden op diverse plaatsen - dienstjaar 2014 - 

Goedkeuring verrekening 

 

9. Vernieuwen verlichting voetbalterreinen 3 en 4 - Vaststellen voorwaarden en wijze van 

gunnen 

 

10. Gietasfaltherstelling - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 

 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Bestuurszaken 
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11. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 'Kuurne-Brussel-Kuurne 2016' - 

goedkeuring 

 

12. Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de beperking op de ambulante 

activiteiten op en langs de openbare weg te Kuurne op zaterdag 27 februari 2016 

tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen en zondag 28 februari 2016 tijdens 

de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne 

 

13. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Kuurne betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties - opheffen bestaande 

samenwerkingsovereenkomst en goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

 

14. Gemeenteraadscommissies - aanduiden nieuwe voorzitter voor Technische Commissie 

 

15. Gemeenteraadscommissies - aanduiden nieuwe vertegenwoordigers voor Commissie 

Financiën, Technische Commissie en Commissie Algemeen Bestuur en nieuwe 

voorzitter voor Commissie Financiën 

 

Personeel 

16. Gemeentepersoneel - vaststellen functiebeschrijving gemeentesecretaris 

 

B-punt 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Bestuurszaken 

17. OCMW - aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 nav budget 2016 - kennisname 

 

18. OCMW - budget 2016 - kennisname 

 

 

 

Kuurne, 10 februari 2016 

De secretaris wnd., De voorzitter van de raad, 

                                                                          

Wendy Rogge Frans Ramon 

 


