Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 15 januari 2019
Hoorzitting
1.

Hoorzitting ivm bezwaarschrift tegen belasting op leegstaande gebouwen
en woningen
Er werd een bezwaarschrift ingediend tegen de belasting op leegstaande
gebouwen en woningen - aanslagjaar 2017 voor een woning gelegen te Kuurne.
De bezwaarindiener werd gehoord.

2.

Hoorzitting ivm 2 bezwaarschriften tegen belasting op leegstaande
gebouwen en woningen
Er werden twee bezwaarschriften ingediend tegen de belasting op leegstaande
gebouwen en woningen - aanslagjaar 2017 voor 2 woningen gelegen te Kuurne.
De bezwaarindiener werd gehoord.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
3.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over het notulenverslag van het
college van de zitting van 8/01/2019 zodat dit verslag als goedgekeurd kan
worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
4.

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

5.

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

6.

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

7.

Vaststelling begrip budgethouderschap dagelijkse verrichtingen en
afsprakennota budgethouderschap dagelijkse verrichtingen en goedkeuring
delegatie budgethouderschap dagelijkse verrichtingen
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de delegatie van
het budgethouderschap dagelijkse verrichtingen naar de Algemeen Directeur.
Het begrip budgethouderschap wordt vastgesteld.
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Het begrip dagelijkse verrichtingen wordt vastgesteld.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de afsprakennota
budgethouderschap dagelijkse verrichtingen vast.
8.

Vaststellen afsprakennota provisie voor geringe exploitatie-uitgaven
De nieuwe afsprakennota provisie geringe exploitatie-uitgaven wordt
goedgekeurd.
De afsprakennota provisie geringe exploitatie-uitgaven moet opgenomen worden
in het op te maken organisatiebeheersingssysteem.

9.

Vaststellen afsprakennota inning geringe dagontvangsten
De afsprakennota inning van geringe dagontvangsten wordt goedgekeurd.
De afsprakennota inning van geringe dagontvangsten moet opgenomen worden in
het op te maken organisatiebeheersingssysteem.

10.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op
masten en pylonen 2018
Het kohier van de belasting op masten en pylonen wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
11.

Omgevingsvergunning 2018/118 - 2018107734 - Verkaveling Hectaar NV,
Kortrijksestraat - Behandelen bezwaren
Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend.
Bezwaarschrift 1 is ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond.
Bezwaarschrift 2 is ontvankelijk en gegrond.

12.

Omgevingsvergunning 2018112950 - 2018/122 – (geschrapt)
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de voorwaarden.

13.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

14.

Omgevingsvergunning 2018113709 - 2018/137- Dumobil Construct - Bouw
Paul Huyzentruyt
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de voorwaarden.

15.

Omgevingsvergunning 2018126276 - 2018/147 - BEROLYS
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de voorwaarden.

Publieke ruimte
16.

Maaien van wegbermen en baangrachten - dienstjaren 2019 - 2020 - 2021 Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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17.

Aanbrengen van thermoplastische wegmarkeringen - Goedkeuring gunning
en lastvoorwaarden
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan: Trafiroad, KBO nr. BE 0418.384.358, NIEUWE
DREEF 17 te 9160 Lokeren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
26.179,40 EUR + 5.497,67 EUR (21% btw medecontractant) = 31.677,07 EUR.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
18.

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

Vrije tijd
19.

Aanvraag evenement 'Vlastreffen Nocturne 2019' - principiële goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat principieel akkoord om
Vlastreffen Nocturne te ontvangen op vrijdag 23 augustus 2019.

20.

Evenement 'Turn Up The 90's and 00's (fuif)' van MVC Bistro Biboo verlenen vergunningen
Het College geeft MVC Bistro Biboo toelating om het evenement 'Turn Up The 90's
and 00's (fuif)' op zaterdag 9 maart 2019 in de Kubox te organiseren.

21.

Evenement 'Shockwave (fuif)' van Chiro Kiekeboe Sente - verlenen
vergunningen
Het College geeft Chiro Kiekeboe Sente toelating om het evenement 'Shockwave
(fuif)' op zaterdag 16 maart 2019 in de Kubox te organiseren.

22.

Gelegenheidspersoneel - aanstellen vrijwilligers bibliotheekwerking voor
specifieke activiteiten op niet regelmatige basis
Er worden vrijwilligers aangesteld die prestaties mogen verrichten als vrijwilliger
voor specifieke activiteiten in de bibliotheek.

23.

Plaatsen van heras met tijdelijke promotiebanners langs de openbare weg
n.a.v. 'Kuurne-Brussel-Kuurne' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Wielerclub Kon. Sportingclub vzw om n.a.v. het
evenement 'Kuurne-Brussel-Kuurne' op zondag 3 maart 2019 7 herassen met
tijdelijke publiciteitsbanners langs de openbare weg te plaatsen volgens de
voorwaarden bepaald in artikel 209 tot en met 214 van de algemene
gemeentelijke politieverordening.
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ONDERWIJS
24.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemend administratief
medewerker
Er wordt een waarnemend administratief medewerker in de Boudewijnschool
aangesteld voor een deeltijdse opdracht.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
25.

Jaarverslag informatieveiligheid - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het jaarverslag
informatieveiligheid van gemeente goed.

26.

Aanwijzing schepen ter vervulling van de functie van Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand
Het college beslist akte te nemen van de verklaring van 10 januari 2019 van de
burgemeester Francis Benoit, waarbij hij afziet van het ambt van ambtenaar van
de burgerlijke stand.
Het college beslist schepen Ann Messelier aan te wijzen om de functie van
ambtenaar van de burgerlijke stand uit te oefenen en in die hoedanigheid de
stukken van de burgerlijke stand te ondertekenen.

27.

Vaststellen agenda gemeenteraad van 29 januari 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 29 januari 2019 vast.

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
28.

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: Actieplan
voor de Imog-regio, versie 2.2 - kennisname
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de stand van
zaken van de reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde acties van het Imogactieplan dat werd opgemaakt naar aanleiding van het Uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval om aan de strenge doelstelling het
hoofd te kunnen bieden (versie 2.2.).

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
29.

Kerkfabriek Sint-Pieter – notulen van de kerkraad van 11 december 2018
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Pieter van 11 december 2018
worden voor kennisneming aangenomen.

30.

Verslagen Intercommunales/adviesraden/VZW's - aktename
Het College neemt akte van de voorgelegde verslagen.
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31.

Maandverslag (december) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.

32.

Kennisname lijst - OCMW administratief toezicht 18 december 2018
In toepassing van de reglementering op het administratief toezicht, neemt het
College kennis van de lijst met beknopte beschrijvingen van de agendapunten van
de OCMW-raad van 18 december 2018.
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