Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 22 januari 2019
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 15/01/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Te innen ontvangsten
De voorgelegde ontvangsten dienen geïnd te worden ten voordele van de
gemeentekas.

3.

Goedkeuren aanrekeningen
Na onderzoek van de rekeningen en bewijsstukken worden de voorgelegde
uitgaven geordonnanceerd.

4.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbons en vastleggingen worden bekrachtigd.

5.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 'Sluikstorten' - kwartaal 4 2018
Het kohier van de belasting op sluikstorten - kwartaal 4 2018 - wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard.

6.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting naheffing blauwe
zone voor de maand december 2018
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand december
2018 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
7.

Organisatie kermisactiviteiten - Overname kermisattractie
De overname van de attractie wordt goedgekeurd. Er wordt een contract
opgemaakt voor de resterende jaren 2019-2020-2021-2022.

8.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.
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9.

Omgevingsvergunning Publilux - OMV2018139610 - 2018/162
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de voorwaarden.

10.

Omgevingsvergunning VK 187 - Oudstrijderslaan - Woningbureau Paul
Huyzentruyt - OMV 2018089225 - 2018/99
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de voorwaarden.

11.

Wijkcomposteringssite Spijker & Schardauw + Seizoenwijk - beslissing tot
definitieve stopzetting
De wijkcompostering Spijker & Schardauw + Seizoenwijk (S&S+S) wordt op 1
februari 2019 definitief stopgezet. Vanaf dan is de compostsite niet meer
toegankelijk voor het publiek.
Deze beslissing (met de nodige duiding) wordt ter plaatse bekendgemaakt.
Het aanwezige GFT-afval in de compostbakken wordt in de mate van het
mogelijke nog verder gecomposteerd tot het composteringsproces is voltooid.
Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt alles afgevoerd naar Imog.

Publieke ruimte
12.

Deelname aan proefproject 'Mobipunt' - goedkeuring
Het College keurt deelname aan het proefproject goed op voorwaarde dat er geen
voorafname is qua bepaling beste proeflocatie noch van later effectief inrichten
van een mobipunt.

13.

Aankopen van voetpadmaterialen (Raamovereenkomst) - Verlenging 1 Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Aankopen van voetpadmaterialen (Raamovereenkomst) - Verlenging
1 (Aankopen van voetpadmaterialen (Raamovereenkomst))’ wordt gegund aan
dezelfde leverancier, zijnde Bebomat NV, KBO nr. BE 0479.556.023,
Brugsesteenweg 475 te 8520 Kuurne, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver (het bestelbedrag wordt beperkt tot 25.000,00 EUR +
5.250,00 EUR (21% btw) = 30.250,00 EUR).

SAMENLEVEN
Burgerzaken
14.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

15.

Beslissing tot erkenning van de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst
die opgesteld wordt voor de Europese verkiezingen op 26 mei 2019
Zeven personen dienden een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst in,
opgesteld voor de Europese verkiezingen. De betrokkenen voldoen aan de
kiesbevoegdheidsvoorwaarden om als kiezer deel te nemen aan de voormelde
verkiezingen. De betrokkenen zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de gemeente en hebben hun aanvraag tijdig ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen erkent de aanvraag tot inschrijving
op de kiezerslijst van deze zeven personen.

16.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 30 jaar wordt toegestaan, met ingang van 28 september
2018 voor 2 personen.
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17.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 4 oktober 2018 voor 2 personen.

18.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 14 oktober 2018 voor 2 personen.

19.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 1 november 2018 voor 2 personen.

20.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

21.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

Vrije tijd
22.

Plaatsen van tijdelijke promotieborden langs de openbare weg n.a.v. 'Back
To The Chopin' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating om n.a.v. het evenement 'Back To The Chopin'
op zaterdag 23 maart 2019 tijdelijke publiciteitsborden langs de openbare weg te
plaatsen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 209 tot en met 214 van de
algemene gemeentelijke politieverordening.

23.

Evenement 'Sint-Katrienerit (oldtimerrit)' van Sint-Katrienerit - verlenen
vergunningen
Het College geeft Sint-Katrienerit toelating om het evenement 'Sint-Katrienerit
(oldtimerrit)' op zondag 1 september 2019 met vertrek aan Café De Steenbakkerij
te organiseren.

24.

Evenement 'Kwaremont-Belisol Classic' van W.T.C. Fun Bikers - toelaten
doortocht en verlenen vergunningen
Het College geeft W.T.C. Fun Bikers toelating om het parcours van het evenement
'Kwaremont-Belisol Classic' op zaterdag 27 en zondag 28 april 2019 in Kuurne te
laten lopen over de door de organisatie aangegeven straten. Alle deelnemers
dienen zich daarbij steeds aan de wegcode te houden. Het College verleent W.T.C.
Fun Bikers vergunning tot het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering langs de
openbare weg volgens de voorwaarden bepaald in artikel 205 tot en met 208 van
de algemene gemeentelijke politieverordening.
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25.

Evenement 'A Night Of Hiphop' van De Stroate vzw i.s.m. Jeugdhuis Tap
vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft De Stroate vzw (i.s.m. Jeugdhuis Tap vzw) toelating om het
evenement 'A Night Of Hiphop' op vrijdag 22 maart 2019 in Jeugdhuis Tap te
organiseren.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
26.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Truck- en lichtjesshow
op zaterdag 9 maart 2019
Van 9 maart 2019 om 16u tot 23u is alle verkeer verboden op de hierna
vernoemde plaatsen:
 Noordlaan (N395C), vanaf de bypass ter hoogte van de firma Xalu tot de inrit
van de firma De Rudder in de Noordlaan (N395D).
Uitzondering wordt gemaakt voor de organisatie en deelnemers aan het
evenement. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3 met
passend onderbord.
Van 9 maart 2019 om 16u 23u wordt ingevolge een parkeerroute voor bezoekers
van het evenement het éénrichtingsverkeer opgeheven op de hierna vernoemde
plaatsen:
 Noordlaan (N395D), gedeelte tussen de bypass thv. de firma Saey en de inrit
van de firma De Rudder.
Deze maatregel wordt aangegeven door middel van bepijling en verkeerskegels
alsook door aanwijzingen van medewerkers van de organisatie.

Communicatie
27.

Afsprakennota bedeling INFO-Kuurne - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de
afsprakennota voor de bedeling van INFO-Kuurne voor 1 jaar met ingang van 1
januari 2019.
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