Besluitenlijst van de Gemeenteraad
van dinsdag 29 januari 2019
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 2 januari 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
FINANCIEEL BEHEER
2. Vaststellen voorwaarden uitoefenen visum en vrijstelling
visumverplichting financieel directeur
- opheffen beslissing van 20 april 2017
- goedkeuren nieuwe beslissing
Besluit
Artikel 1
De beslissing houdende de visumvrijstelling door de financieel directeur zoals
vastgelegd in de gemeenteraad van 20 april 2017 wordt opgeheven.
Artikel 2
Het voorstel van de financieel directeur wordt aanvaard met als gevolg dat
volgende categorieën van verrichtingen zijn uitgesloten van de visumverplichting:
 De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande
nettokasstroom tot en met 8.500 euro exclusief BTW. Overwegende dat voor
de berekening of een visum al dan niet noodzakelijk is, steeds de totale
duurtijd in aanmerking moet worden genomen. Overwegende dat indien de
duurtijd niet op voorhand vast te leggen is, er moet worden uitgegaan van
een duurtijd van 4 jaar;
 Aanstellingen van contractueel personeel waarvan de duur niet meer bedraagt
dan 1 jaar. Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van
deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan 1 jaar. Bij
opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling;
 Aanstellingen van contractuele personeelsleden in vervanging;
 Een tewerkstelling met toepassing van art. 60§7 van de organieke wet van 8
juli 1976 (ongeacht de duur);
 Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen
van hogere overheden voor maximum 4 jaar in het kader van de OCMWopdracht, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli
1976 of in het kader van de OCMW-opdracht, vermeld in art. 8, 9 en 13 van
de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
(ongeacht de duur).
Artikel 3
De modaliteiten waaronder het visum wordt uitgeoefend worden vastgelegd in het
organisatiebeheersingsmodel.
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Artikel 4
De modaliteiten die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur
over de wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de
visumverplichting zijn uitgesloten worden vastgelegd in het
organisatiebeheersingsmodel.
Artikel 5
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overhandigd worden aan de algemeen
directeur en de financieel directeur.
3.

Vaststellen reglement met betrekking tot wat onder het begrip
dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling
tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen
- opheffen beslissing van 20 april 2017
- goedkeuren nieuwe beslissing
Besluit
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2017 houdende de vaststelling van
het begrip dagelijks bestuur wordt opgeheven.
Artikel 2
Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur
wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld volgens bijlage en
maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur
wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen treedt in werking vanaf 1 februari 2019.
Artikel 4
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4. Omgevingsvergunning 2018/118 - 2018107734 - Verkaveling
Hectaar NV, Kortrijksestraat - Goedkeuren wegenistracé
Besluit
Artikel 1
Het wegenistracé, op de kadastrale percelen sectie C 443P4, 444T2, 445A7,
445M2, 445V9, 446F, in de verkaveling aangevraagd door NV Hectaar wordt
goedgekeurd daar het advies van de dienst Publieke Ruimte gunstig is.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de verkavelaar NV
HECTAAR, Westlaan 120, 8800 Roeselare.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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SAMENLEVEN
Burgerzaken
5. Gemeentelijke begraafplaats - aanpassing huishoudelijk reglement
- goedkeuring
Besluit
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaats, goedgekeurd door
de gemeenteraad van 17 maart 2016 en aangepast in de gemeenteraad van 22
februari 2018 wordt als volgt aangepast:
...
Artikel 19
De percelen geconcedeerd voor het begraven in een grafkelder van
maximum 2 lichamen of urnen hebben een eenvormige oppervlakte
van 2,5 op 1,1 meter.
De percelen geconcedeerd voor het begraven in een grafkelder hebben
een eenvormige oppervlakte van 2,5 op 1,1 meter en zijn geschikt voor
maximum 3 stoffelijke overschotten waarvan minstens 1 urne.
Artikel 2
Bijlage VIII van de algemene politieverordening wordt in die zin aangepast.
Artikel 3
Deze beslissing wordt onderworpen aan administratief toezicht.
Welzijn
6. Vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang
“hulp in fair trade samenwerkingsverband 'De Drie Wijzen'” +
opdrachtverklaring aan vzw BIK (binnenkort vzw tAlternatief) tot
het uitvoeren van de opdracht
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch
Belang "hulp in fair trade samenwerkingsverband 'De Drie Wijzen'”.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de opdracht tot het uitvoeren van de DAEB "hulp in
fair traide samenwerkingsverband 'De Drie Wijzen'" aan vzw BIK, Kerkstraat 24,
8520 Kuurne toe te wijzen.
Artikel 3
De toewijzingstermijn wordt beperkt tot 31/12/2019.
Artikel 4
Er worden geen uitzonderlijke of bijzondere rechten aan de toegewezen
onderneming verleend.
7.

Vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang
“Organiseren van kinderopvang” + opdrachtverklaring aan vzw
BIK (binnenkort vzw tAlternatief) tot het uitvoeren van de
opdracht
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch
Belang 'Organiseren van kinderopvang'.
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Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de opdracht tot het uitvoeren van de DAEB
'Organiseren van kinderopvang' aan vzw BIK, Kerkstraat 24, 8520 Kuurne toe te
wijzen.
Artikel 3
De toewijzingstermijn wordt beperkt tot 31/12/2019.
Artikel 4
Er worden geen uitzonderlijke of bijzondere rechten aan de toegewezen
onderneming verleend.
8.

Vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang
“Logistieke ondersteuning in Lokaal Dienstencentrum” +
opdrachtverklaring aan OCMW Kuurne tot het uitvoeren van de
opdracht
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch
Belang globaal benoemd als ‘Logistieke ondersteuning in een lokaal
dienstencentrum'.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de opdracht tot het uitvoeren van de DAEB 'logistieke
ondersteuning in een lokaal dienstencentrum' toe te wijzen aan OCMW Kuurne,
Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne.
Artikel 3
De toewijzingstermijn wordt beperkt tot 31/12/2019.
Artikel 4
Er worden geen uitzonderlijke of bijzondere rechten aan de toegewezen
onderneming verleend.

ONDERWIJS
9. Gemeentelijk basisonderwijs - samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente Kuurne en Vives, departement
Lerarenopleiding betreffende het project 'Werkplekleren' goedkeuring
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de toetreding van de Centrumschool en de
Boudewijnschool tot het project 'Werkplekleren' goed voor het schooljaar 20182019.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Vives voor het
opstarten van het project 'Werkplekleren' in de Centrumschool en de
Boudewijnschool wordt goedgekeurd. De overeenkomst maakt integraal deel uit
van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht zal worden gefinancierd met eigen middelen waarvoor de kredieten
voorzien werden op de jaarbudgetrekening ACT-124/0800-00/6495000 van het
budget 2018, voor de periode september - december 2018.
De kredieten voor de periode januari-juni 2019 zijn voorzien op het budget 2019.
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Artikel 4
De ontvangsten zullen worden ingeschreven op de jaarbudgetrekening 080000/7450000 van het budget 2018 en budget 2019.
Artikel 5
De voorzitter van de raad Chris Delneste en de algemeen directeur Els Persyn
worden gemachtigd om namens de gemeenteraad deze overeenkomst te
ondertekenen.
Artikel 6
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere
uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 7
Afschrift van deze beslissing en deze overeenkomst zal worden toegestuurd aan
Vives, t.a.v. de heer Noël Selis, studiegebieddirecteur onderwijs, Xaverianenstraat
10 te 8200 Brugge.
B-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
10. Aanduiding fractieleiders - aktename
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het feit dat volgende personen voorgedragen
werden als fractieleider:
 voor CD&V: de heer Jean-Paul Algoet
 voor N-VA: de heer Jeroen Dujardin
 voor sp.a: mevrouw Annelies Vandenbussche
 voor GROEN: de heer Bernard Marchau
 voor Open Vld Kuurne: mevrouw Fanny Decock
 voor Nieuw Kuurne: de heer Geert Veldeman
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de fractieleiders.
11.

Aktename van de verklaring van de voorzitter van de raad die zijn
bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan de burgemeester
in geval van tijdelijke afwezigheid of in geval van betrokken partij
Besluit
Artikel 1
De raad neemt akte van het feit dat de voorzitter Chris Delneste zijn bevoegdheid
schriftelijk heeft opgedragen aan burgemeester Francis Benoit cf artikel 7 § 5 van
het decreet lokaal bestuur. De burgemeester Francis Benoit zal het voorzitterschap
waarnemen als de voorzitter om een andere reden dan de redenen, vermeld in het
eerste lid van artikel 7 § 5 van het decreet lokaal bestuur tijdelijk afwezig is, of als
hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is als vermeld in artikel 27
van het decreet lokaal bestuur.

5

