Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 8 januari 2019

Goedkeuren verslag vorige vergadering
1.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over het notulenverslag van het
college van de zitting van 18/12/2018 zodat dit verslag 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.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
5.

Omgevingsvergunning 2018124294 - 2018/00138 - WSB Holdings
(geschrapt)
De omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Publieke ruimte
6.

Schoonmaak gemeentescholen - Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Schoonmaak gemeentescholen’ wordt gegund aan:
1. Perceel 1 (Schoonmaak gemeentescholen Pienter & Wijzer): W.S.W.
Waak Sociale Werkplaats vzw, KBO nr. BE 0457.351.040, Heirweg
125 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 20.310,40 EUR + 4.265,18 EUR (21% btw) = 24.575,58 EUR.
2. Perceel 2 (Schoonmaak Centrumschool): ICS SERVICES BVBA, KBO
nr. 538856378, Kortrijksestraat 62 te 8501 Heule, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 26.880,00 EUR +
5.644,80 EUR (21% btw) = 32.524,80 EUR.
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7.

Aankopen kantoormeubilair - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden Perceel 3
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan: ProjectAtelier, KBO nr. BE 0883.572.208,
Turnhoutsebaan 180 te 2460 Kasterlee, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 3.423,00 EUR + 718,83 EUR (21% btw) = 4.141,83 EUR.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
8.

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

Vrije tijd
9.

Officiële receptie van Ouderenraad n.a.v. Nieuwjaarsreceptie - goedkeuren
aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de Ouderenraad n.a.v. nieuwjaar
met een officiële receptie ontvangen in het gemeentehuis op vrijdag 1 februari
2019 om 10.30u.

10.

Aanvraag voor permanent gebruik van vlaggenmasten - goedkeuring
Om de bevlagging aan de Sint-Katharinakerk bij officiële gelegenheden te
vergemakkelijken, stelt het College van Burgemeester en Schepenen 4
vlaggenmasten permanent ter beschikking aan buurthuis 't Senter vzw.

11.

Officiële receptie van Davidsfonds n.a.v. de prijsuitreiking voor de
schrijfwedstrijd 'Junior Journalist' - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft het Davidsfonds de toelating
om de prijsuitreiking voor de jaarlijkse schrijfwedstrijd 'Junior Journalist' op
donderdag 7 februari 2019 om 19.30u te organiseren in het gemeentehuis. Het
gemeentebestuur zal alle aanwezigen een officiële receptie aanbieden.

12.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan Chiro Sint-Michiel kookploeg
Het College aanvaardt 'De Fjirtig Euren (pop-up café)' als benefietactiviteit.
Kookploeg Chiro Sint-Michiel wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de
huur van de Hoeveschuur op 14 december 2018.

13.

Gelegenheidspersoneel - aanstellen vrijwilligers Kubox nieuwjaarsreceptie
11 januari 2019
Er worden vrijwilligers aangesteld die prestaties mogen verrichten als vrijwilliger
bij de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2019 in de Kubox.
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14.

Evenement 'KBK Cyclo (Kuurne Brussel Kuurne voor wielertoeristen)' van
Wielertoeristenclub O'Dorney - verlenen vergunningen
Het College geeft Wielertoeristenclub O'Dorney toelating om het evenement 'KBK
Cyclo (Kuurne Brussel Kuurne voor wielertoeristen)' op zaterdag 2 maart 2019
met start en aankomst aan de Kubox te organiseren, en om het parcours in
Kuurne te laten lopen over de door de organisatie aangegeven straten. Alle
deelnemers dienen zich daarbij steeds aan de wegcode te houden.

15.

Toestaan statuut regelmatig gebruiker aan AA 'Samen Sterk'
Het College erkent AA 'Samen Sterk' als regelmatig gebruiker van het Oud
Gemeentehuis (vergaderzaal) vanaf 4 januari 2019.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
16.

Taakverdeling onder de leden van het College
De taakverdeling onder de leden van het College van Burgemeester en Schepenen
wordt vastgesteld.

Personeel
17.

Gemeentepersoneel - aanstelling contractueel kabinetsmedewerker
Er wordt een halftijds contractueel kabinetsmedewerker aangesteld.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
18.

Kerkfabriek St-Katharina – notulen van de kerkraad van 14 november 2018
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek St-Katharina van 14 november 2018
worden voor kennisneming aangenomen.

19.

Evangelische Kerk Kuurne – notulen van de bestuursraad van 16 december
2018
De notulen van de bestuursraad van de Evangelische Kerk Kuurne van 16
december 2018 worden voor kennisneming aangenomen.
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