Memorie van toelichting van
de Gemeenteraad van donderdag 28 februari 2019
VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Voorstel van besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 29 januari 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Interlokale Vereniging Wonen DHKL - goedkeuren jaarverslag en jaarrekening
werkingsjaar 7 (oktober 2017-september 2018)
Feiten, context en argumentatie
Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst met de Interlokale Vereniging Wonen
DHKL. In het subsidiedossier van de Interlokale Vereniging Wonen DHKL ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid zijn per werkingsjaar alle acties en
doelstellingen opgenomen. Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 7
(1/10/2017 – 30/09/2018) werden opgemaakt. Uit het jaarverslag blijkt dat de
doelstellingen voor werkingsjaar 7 grotendeels gerealiseerd zijn.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 7 (oktober 2017-september
2018) van de Interlokale Vereniging Wonen DHKL worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 7 (oktober 2017-september
2018) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de subsidiërende overheid.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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Publieke ruimte
3.

Vervoerregio Kortrijk – Toetreden tot Vervoerregioraad
Feiten, context en argumentatie
De vervoerregioraad bestaat uit politieke vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenten die deel uitmaken van de vervoerregio. Naast vertegenwoordigers van de
gemeenten maken ook een vertegenwoordiger van De Lijn, de regiomanager AWV, de
mobiliteitsbegeleider departement MOW en een ambtelijk voorzitter (departement
MOW) deel uit van de vervoerregioraad. Daarnaast kunnen ook vertegenwoordigers
van de provincie, MAV, NMBS, Infrabel en departement omgeving zetelen in de
vervoerregioraad.
De vervoerregioraad wordt voorbereid door een ambtelijke werkgroep.
De vervoerregio Kortrijk bestaat uit volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt.
De opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad worden op
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio. Zij krijgen daar onder andere een belangrijke rol in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de
combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma
en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.
Het engagement houdt voor de gemeente het volgende in: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie
delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering
van concrete acties.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Kortrijk. Alle gegevens die de gemeente heeft
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig
verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van
het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete
projecten.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Kortrijk. (vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be).
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4.

Vervoerregio Kortrijk – Aanduiden vertegenwoordigers
Feiten, context en argumentatie
De vervoerregioraad bestaat uit politieke vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenten die deel uitmaken van de vervoerregio. Naast vertegenwoordigers van de
gemeenten maken ook een vertegenwoordiger van De Lijn, de regiomanager AWV, de
mobiliteitsbegeleider departement MOW en een ambtelijk voorzitter (departement
MOW) deel uit van de vervoerregioraad. Daarnaast kunnen ook vertegenwoordigers
van de provincie, MAV, NMBS, Infrabel en departement omgeving zetelen in de
vervoerregioraad.
De vervoerregioraad wordt voorbereid door een ambtelijke werkgroep.
De vervoerregio Kortrijk bestaat uit volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt.
De opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad worden op
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio. Zij krijgen daar onder andere een belangrijke rol in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de
combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma
en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.
Het engagement houdt voor de gemeente het volgende in: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie
delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering
van concrete acties.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor Mobiliteit en de Burgemeester zijn de vertegenwoordigers
van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Kortrijk.
Artikel 2
Bij afwezigheid van zowel de Burgemeester als de schepen bevoegd voor Mobiliteit zal
het schepencollege iemand afvaardigen uit het college.
Artikel 3
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Kortrijk. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van de werkgroepen bij te wonen.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Kortrijk. (vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be).
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5.

Addendum Regiomasterplan Openbare Verlichting - Regio Zuid-Leie-Schelde Gemeente Kuurne - goedkeuring
Feiten, context en argumentatie
Een masterplan voor openbare verlichting is een studiewerk waarin elke stad,
gemeente of regio concrete beleidskeuzes vastlegt op basis van energiezuinigheid,
sociale veiligheid, lichthinder, onderhoud en/of technische overwegingen. Het maakt
een gericht beheer en planmatige aanpak mogelijk van de openbare verlichting. Het
masterplan is de basis waarop nieuwe uitvoeringsplannen van bijvoorbeeld
verkavelingen of renovaties van bestaande verlichting kunnen gemaakt worden.
De Gemeente Kuurne beschikt reeds over een Masterplan Openbare Verlichting. Deze
werd in samenspraak met Eandis en Leiedal opgemaakt en goedgekeurd door de
Gemeenteraad op 16 mei 2013.
Door de beschikbaarheid van nieuwe technologieën in een veranderde maatschappij
was er een noodzaak om de inhoud van dit masterplan in vraag te stellen en up te
daten waar nodig. Het voorgelegde document mag niet aanzien worden als het
eindstation. In de toekomst zal er op geregelde tijdstippen een bijkomend addendum
nodig zijn, bijvoorbeeld rond de opkomende technologie van het dimmen van de
openbare verlichting.
Het masterplan is opgebouwd uit een aantal overzichtskaarten en splitst de gemeente
op in deelruimten. Per deelruimte is er een technische fiche met de vastlegging
waaraan de verlichting moet voldoen. In bijlage zitten zowel de overzichtskaarten als
de technische fiche van de deelruimtes.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het Addendum Regiomasterplan Openbare Verlichting
– Regio Zuid-Leie-Schelde dat werd opgemaakt door de Intercommunale Gaselwest
cvba, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk.
Artikel 2
De raad hecht specifiek goedkeuring aan de technische fiches die voor de
onderscheiden deelgebieden en straten werden opgemaakt voor de gemeente Kuurne
binnen het kader van het regiomasterplan. De technische fiches maken integraal deel
uit van het regiomasterplan, voor wat betreft de gemeente Kuurne.
Artikel 3
De raad hecht specifiek goedkeuring aan het plan van de gemeente Kuurne waarop de
onderscheiden deelgebieden en straten, met hun bijbehorende onderverdeling, zijn
aangeduid. Het plan maakt integraal deel uit van het regiomasterplan, voor wat
betreft de gemeente Kuurne.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intercommunale
Gaselwest cvba, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk.
Artikel 5
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
6.

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning inzake
jeugdwerkinfrastructuur - goedkeuren wijziging subsidiereglement
Feiten, context en argumentatie
De verhuurder van JH 't Molentje heeft een indextoepassing doorgevoerd. Daardoor is
de maandelijkse huur voor het jeugdhuis gestegen van € 543,97 naar € 628,39.
Volgens het huidige subsidiereglement krijgt JH 't Molentje 70 % van hun huurkosten
terug met een maximum van € 4600 per jaar. Op dit moment krijgen ze € 4569,36
per jaar (of € 380,78 per maand).
Met het nieuwe huurbedrag zou hun jaarlijks subsidiebedrag op € 5278,48 per jaar (of
€ 439,87 per maand) komen. Dit bedrag overschreidt het maximumbedrag van €
4600 per jaar zoals vermeld in het subsidiereglement.
Het voorstel is om in het subsidiereglement het jaarlijks maximumbedrag te verhogen
naar € 5500 per jaar zodat ze wel maandelijks 70 % van hun huur ontvangen
gedurende een volledig kalenderjaar.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Onderstaande aanpassing aan het “Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de
ondersteuning inzake jeugdwerkinfrastructuur” wordt goedgekeurd:
Artikel 3 Verdeelsleutel en berekeningswijze
Voorwerp van betoelaging
Jeugdhuizen die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in
aanmerking voor de huurtoelage indien de huurkosten en de huurlasten (zonder
verbruik van water, gas en elektriciteit) hoger zijn dan 5000 EUR per jaar.
Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 70% van de lopende huurkosten
en huurlasten met een maximum van 4600 5500 EUR per jaar.
Artikel 2
Bij de eerstvolgende budgetwijziging wordt het budget op ACT-12/075000/6493013/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U verhoogd naar € 5500.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere
uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
7.

Politiezone VLAS — gebruik van bodycams/dashcams door de politiezone VLAS
— principiële toestemming
Feiten, context en argumentatie
Een voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad is vereist voor de
plaatsing en het gebruik van mobiele camera’s in niet-besloten plaatsen, desgevallend
beperkt tot de duur van een interventie voor de plaatsen waarvan zij niet de
beheerder zijn (artikel 25/4, §1, 1° WPA).
Gelet op de vereiste van de verwerkingsverantwoordelijke om aan de betrokkene bij
de verkrijging van persoonsgegevens informatie te verstrekken (artikel 13 AVG), dat
aan deze vereiste tegemoet gekomen wordt door een mondelinge waarschuwing
uitgaande van de leden van het operationeel kader van de politiediensten, die als
dusdanig identificeerbaar zijn, bij het gebruik van de mobiele camera (artikel 25/2,
§2, 2°, b) WPA).
De politiezone VLAS heeft het voornemen om over te gaan tot de aankoop van
bodycams voor bepaalde leden van het operationeel personeel en dashcams om nietanonieme voertuigen mee uit te rusten.
De korpschef wnd. van de lokale politiezone VLAS heeft een toestemmingsaanvraag
ingediend, waarin het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats
en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en op operationeel niveau beschreven worden.
Het gebruik van bodycams/dashcams op het grondgebied van de gemeente Kuurne zal
vanuit politioneel oogpunt toelaten om de volgende doeleinden te bereiken:
De politiezone VLAS wil deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in
uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in
de WPA en mits de beperkingen die de WPA oplegt.
Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in art. 15 WPA, geldt geen
beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s.
Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in art. 14 WPA, geldt volgende
beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s:
“Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie
van bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1, is uitsluitend toegelaten in de
gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6°. Wat artikel 44/5, §1, eerste
lid, 5°, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van
de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20".
De verwerking van de beelden van de camera’s omvat, naast bovenstaande generieke
opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie, concreet volgende lokale
doelstellingen:
Het aanwenden van een bodycam en een dashcam in de politiezone VLAS is enkel
toegelaten voor zover voldaan is aan de principes van finaliteit, proportionaliteit,
transparantie en voor het nastreven van volgende doeleinden:
 in het kader van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke, dan wel
gerechtelijke opdrachten.
In bijzonder om :
- misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
- overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
- de orde te handhaven.
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Dit voor de duur van de interventie - van bij de aanvang tot aan het beëindigen ervan
- en in de gevallen zich calamiteiten en onregelmatigheden voordoen ifv het borgen
van de algemene veiligheid van de betrokken politieambtenaren.
Het beschikbare beeldmateriaal en elk ander gegeven dat verzameld wordt door
middel van bodycams en de dashcams, kan worden aangewend :
 bij de identificatie van verdachten en/of het bepalen van hun aandeel bij de
feiten;
 als bewijswaarde voor de vastgestelde feiten;
 voor didactische en pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van
de leden van de politiezone (na anonimisering);
Het beeldmateriaal en elk ander gegeven dat verzameld wordt door middel van
bodycams en dashcams, wordt niet aangewend voor permanente controles op de
personeelsleden.
De politiezone VLAS zal deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in
uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in
de WPA en mits de beperkingen die de WPA oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke
politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van de
data, gegenereerd door deze camera’s. Voor opdrachten van bestuurlijke politie,
gedefinieerd in artikel 14 WPA, geldt volgende beperking voor het gebruik van de
data, gegenereerd door deze camera’s:
“Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie
van bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1 WPA, is uitsluitend toegelaten in de
gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6° WPA. Wat artikel 44/5, §1, lid
1, 5° WPA, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien
van de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20 WPA".
Er wordt voorgesteld om deze bodycams/dashcams op zichtbare wijze door de politie
te gebruiken om de criminaliteit beter aan te pakken op het grondgebied van de
gemeente Kuurne en politiezone VLAS met het gebruik van bodycams/dashcams.
De politiediensten kunnen slechts bodycams/dashcams gebruiken op het grondgebied
dat onder hun bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de
betrokken gemeenteraden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van
bodycams/dashcams op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied
van de gemeente Kuurne.
Artikel 2
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef wnd., die instaat voor
het gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de
overeenkomstige wettelijke bepalingen.
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.
Artikel 3
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van
bestuurlijke politie.
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
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8.

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de beperking op de
ambulante activiteiten op en langs de openbare weg te Kuurne op zaterdag 2
maart 2019 tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen en zondag 3
maart 2019 tijdens de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne
Feiten, context en argumentatie
Er wordt een grote volkstoeloop verwacht ten gevolge van de activiteit KuurneBrussel-Kuurne voor wielertoeristen op zaterdag 2 maart 2019 en de wielerwedstrijd
Kuurne-Brussel-Kuurne op zondag 3 maart 2019.
De veiligheid van het voetgangersverkeer kan in het gedrang komen door de talrijke
aanwezigheid van ambulante handelaars.
Er worden waren verkocht, in recipiënten die door de consumenten ten alle kanten
worden nagelaten wat niet bevorderlijk is voor de netheid van straten en openbare
pleinen.
Het is aangewezen om het aantal standplaatsen te beperken en deze standplaatsen
wel overwogen te plaatsen in functie van de openbare orde en veiligheid.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Op zaterdag 2 maart 2019 en zondag 3 maart 2019 vanaf 09.00 uur tot 19.00 uur is
er verbod op het houden van ambulante activiteiten langs straten en openbare pleinen
of plaatsen, inbegrepen de vaste standplaatsen op de openbare weg, en alle plaatsen
palende aan de openbare weg toegankelijk voor het publiek en die niet specifiek
bestemd zijn om gebruikt te worden voor de verkoop of voor verkoopaanbiedingen,
tenzij de betrokkenen in het bezit zijn van een door de Burgemeester afgeleverde
schriftelijke uitzonderingsvergunning die de plaats aanduidt waar de ambulante
activiteit mag worden uitgeoefend, bij welk middel en met welke waren en na
voorafgaandelijke toelating van de concessiehoudende vereniging.
Artikel 2
Deze verordening is toepasselijk op het grondgebied van de gemeente Kuurne in
volgende straten en pleinen :
 Brugsesteenweg,
 Verbindingsweg tussen Brugsesteenweg en Melkweg,
 Sint-Katriensteenweg vanaf N50 tot en met het kruispunt Vijverhoek-SintPietersstraat
 Parking “Astrid”
 Sint-Michielsweg
 Parkwijk,
 De volledige groenzone gelegen tussen de Brugsesteenweg, St-Michielsweg en
Parkwijk
 Bloemistenstraat,
 Papaversstraat,
 Burg. Decoenestraat,
 Kattestraat,
 parking Renbaan,
 kruispunt “Het Kruiske” en
 Bavikhoofsestraat,
 Marktplein incl. parking en terrassen,
 Kerkstraat en Tramstatie,
 Nieuwenhuyse vanaf de N50 (Brugsesteenweg) tot de Veldm. Montgomerystraat
 Veldm. Montgomerystraat vanaf Nieuwenhuyse tot de ingang van het
jeugdcentrum
 Boomgaardstraat, van de N50 tot de ingang van het jeugdcentrum
 Sportpark
 Harelbeeksestraat
 Lt. Gen. Gérardstraat
 Kerkstraat
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 Bavikhoofsestraat
 Rijksweg
Artikel 3
Met het oog op het toewijzen van de standplaatsen voor ambulante handelsactiviteiten
wordt het beheer van het openbaar domein zoals aangeduid in artikel 2 en voor de
duur zoals bepaald in artikel 1, in concessie gegeven aan de organiserende vereniging,
zijnde de Wielerclub Koninklijke Sportingclub Kuurne vzw, met maatschappelijke zetel
te 8520 Kuurne, Marktplein 9. De concessiehoudende vereniging kan de betaling van
een standplaatsvergoeding vragen.
Artikel 4
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien.
Artikel 5
Deze beslissing wordt bekendgemaakt.
Artikel 6
Afschrift van deze beslissing wordt binnen achtenveertig uren in drievoud gestuurd
aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te
Kortrijk.
Artikel 7
Deze beslissing is onderworpen aan administratief toezicht.

9.

Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 'Kuurne-Brussel-Kuurne 2019' –
goedkeuring
Feiten, context en argumentatie
Een bijzonder nood- en interventieplan werd opgemaakt door de
noodplanningscoördinator, naar aanleiding van de wielerwedstrijd Kuurne-BrusselKuurne dat plaatsvindt op zondag 3 maart 2019.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder nood- en
interventieplan (BNIP) voor de wielerwedstrijd 'Kuurne-Brussel-Kuurne 2019',
opgemaakt door de noodplanningscoördinator.
Artikel 2
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

10.

Gaselwest - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering in buitengewone zitting van 25 maart 2019
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Gaselwest.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 21 december 2018 om
deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering in buitengewone zitting
van Gaselwest op 25 maart 2019.
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De aangetekende brief van Gaselwest van 21 december 2018 met uitnodiging tot de
algemene vergadering in buitengewone zitting op 25 maart 2019, vermeldt volgende
agenda:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgend agendapunt van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest op 25 maart 2019:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest op 25 maart 2019, waarvoor een
beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Gaselwest, ter
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

11.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuren agenda en
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 26 maart
2019
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 18 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op 26 maart 2019.
De aangetekende brief van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen van 18
januari 2019 met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 26 maart
2019, vermeldt volgende agenda:
1.Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders;
2.Aanduiding effectieve bestuurders;
3.Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem.

Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen op 26 maart 2019:
1. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders
2. Aanduiding effectieve bestuurders
3. Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem
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Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone
algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op 26
maart 2019, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

12.

TMVS dv - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVS dv.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 18 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
20 maart 2019.
De aangetekende brief van TMVS dv van 18 januari 2019 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2019, vermeldt volgende agenda:
1. Toetredingen en uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uittredingen;
3. Benoeming raad van bestuur;
4. Mededelingen;
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019:
1. Toetredingen en uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uittredingen;
3. Benoeming raad van bestuur;
4. Mededelingen;
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019, waarvoor een beslissing moet
worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVS dv:
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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13.

TMVW ov - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVW ov.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 17 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op
22 maart 2019.
De aangetekende brief van TMVW ov van 17 januari 2019 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019, vermeldt volgende agenda:
1. Goedkeuring van toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke
uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uitbreidingen van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen;
3. Benoemingen bestuurders in de Raad van Bestuur vanaf 22 maart 2019;
4. Benoeming van de leden van de Adviescomités voor Domeindiensten vanaf 22
maart 2019;
5. Benoeming van de leden van het Adviescomité Secundaire Diensten vanaf 22
maart 2019;
6. Mededelingen;
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 2019:
1. Goedkeuring van toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke
uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uitbreidingen van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen;
3. Benoemingen bestuurders in de Raad van Bestuur vanaf 22 maart 2019;
4. Benoeming van de leden van de Adviescomités voor Domeindiensten vanaf 22
maart 2019;
5. Benoeming van de leden van het Adviescomité Secundaire Diensten vanaf 22
maart 2019;
6. Mededelingen;
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 2019, waarvoor een beslissing moet
worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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14.

IMOG - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan IMOG.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 25 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19
maart 2019.
De aangetekende brief van IMOG van 25 januari 2019 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2019, vermeldt volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau;
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders;
3. Vaststellen presentiegelden;
4. Varia.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart 2019:
1. Samenstelling van het bureau;
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders;
3. Vaststellen presentiegelden;
4. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone
algemene vergadering van IMOG op 19 maart 2019, waarvoor een beslissing moet
worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan IMOG,
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

15.

Intercommunale Leiedal - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Bijzondere Algemene Vergadering van 28 maart 2019
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de Intercommunale Leiedal.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 24 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de Bijzondere Algemene Vergadering van de
Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019.
De mail van de Intercommunale Leiedal van 11 februari 2019 met uitnodiging tot de
Bijzondere Algemene Vergadering op 28 maart 2019, vermeldt volgende agenda:
1. Installatie algemene vergadering - Uitvoering van artikel 42-44 van de
statuten.
2. Benoeming raad van bestuur – bestuurders met stemrecht (geheime
stemming) - Uitvoering van artikel 19 van de statuten.
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3. Akteneming raad van bestuur – bestuurders zonder stemrecht - Uitvoering van
artikel 17 II van de statuten.
4. Vaststelling presentiegelden - Uitvoering van artikel 37 van de statuten.
5. Voorstelling Verslagboek 2013-2018 en vooruitblik Leiedal 2035 - Overzicht
van de belangrijkste realisaties in de beleidsperiode 2013-2018 en een
toekomstverkenning met horizon 2035.
6. Varia.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Bijzondere Algemene Vergadering van de Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019:
1. Installatie algemene vergadering - Uitvoering van artikel 42-44 van de
statuten.
2. Benoeming raad van bestuur – bestuurders met stemrecht (geheime
stemming) - Uitvoering van artikel 19 van de statuten.
3. Akteneming raad van bestuur – bestuurders zonder stemrecht - Uitvoering van
artikel 17 II van de statuten.
4. Vaststelling presentiegelden - Uitvoering van artikel 37 van de statuten.
5. Voorstelling Verslagboek 2013-2018 en vooruitblik Leiedal 2035 - Overzicht
van de belangrijkste realisaties in de beleidsperiode 2013-2018 en een
toekomstverkenning met horizon 2035.
6. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de Bijzondere
Algemene Vergadering van de Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de Intercommunale
Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

16.

De Watergroep
- aanduiden van een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur
Drinkwater
- aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan De Watergroep. De Watergroep is niet onderworpen
aan de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
waarin de bepalingen over de intergemeentelijke samenwerking zijn opgenomen.
In vergadering van 8 december 2017 heeft de bijzondere algemene vergadering van
De Watergroep een statutenwijziging goedgekeurd met betrekking tot de reorganisatie
van haar provinciale bestuursorganen. Vanaf 1 januari 2019 zijn de bureaus van de
provinciale comités afgeschaft en worden de provinciale comités omgevormd tot één
aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en één aandeelhoudersbestuur
voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité genoemd. De aandeelhoudersbesturen
hebben een adviserende functie, zoals vermeld in artikel 27 van de statuten.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2019 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad aangesteld, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen van De Watergroep aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 24 oktober 2018 om
vertegenwoordigers aan te duiden voor De Watergroep:
 1 vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur Drinkwater;
 1 vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering.
De door de gemeente aan te duiden vertegenwoordiger voor het
aandeelhoudersbestuur Drinkwater treedt op als afgevaardigde van het
gemeentebestuur en dient lid te zijn van de gemeenteraad (zoals bepaald in artikel 26
van de statuten). Voor dit mandaat mogen geen personen worden aangeduid die
reeds lid zijn van de raad van bestuur van de Watergroep. De overige
onverenigbaarheden worden vermeld in artikel 26 § 5 van de statuten. De leden van
het aandeelhoudersbestuur worden aangeduid voor een termijn van 6 jaar en zijn
hernoembaar. Er worden voor het aandeelhoudersbestuur geen plaatsvervangers
aangeduid.
Daarnaast moet ook een afgevaardigde van de gemeente worden aangesteld om de
gemeente geldig te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van De
Watergroep en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden. De vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen hoeft geen lid van de
gemeenteraad te zijn.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan het aandeelhoudersbestuur
Drinkwater van De Watergroep.
Artikel 2
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van De
Watergroep.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van De Watergroep.
Artikel 3
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op
de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de De Watergroep, afdeling juridische zaken, Vooruitgangstraat 189,
1030 Brussel.
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Artikel 5
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

17.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene en buitengewone algemene vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen aan te duiden
om de gemeente geldig te kunnen vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 –
2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 18 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op 26 maart 2019.
In artikel 33 van de statuten van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen,
staat vermeld dat "De in eerste alinea bepaalde benoemingsprocedure van de
vertegenwoordiger(s) vanuit elke gemeenteraad kan eenmalig beslist worden voor de
duur van de ganse "legislatuur".
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen en namens de gemeente alle akten
en bescheiden in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur
Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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18.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - voordracht van een
kandidaat-bestuurder
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Psilon, crematoriumbeheer Zuld-West-Vlaanderen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het mogelijk is een kandidaatbestuurder voor Psilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen voor te dragen voor
de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 18 januari 2019 om een
kandidaat-bestuurder voor Psilon, crematoriumbeheer Zuld-West-Vlaanderen voor te
dragen.
Artikel 14 van de statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, bepaalt dat de vereniging wordt
bestuurd door een raad van bestuur door de algemene vergadering benoemd op
voordracht van de deelnemers.
Er nam een voorafgaandelijke beraadslaging tussen de gemeenten-vennoten binnen
het deelgebied Leiedal, waartoe de gemeente Kuurne behoort, plaats.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt als kandidaat bestuurder
voorgedragen in de raad van bestuur van Psilon, crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Psilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur
Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

19.

TMVS dv - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVS dv.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van TMVS dv aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 18 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
woensdag 20 maart 2019.
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In artikel 27 van de statuten van TMVS dv, staat vermeld dat "De
vertegenwoordiger(s) in de algemene vergaderingen wordt (worden) aangesteld voor
de duur van de legislatuur".
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
TMVS dv en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van TMVS dv.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVS dv,
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

20.

TMVW ov - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVW ov.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van TMVW ov aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 17 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op
vrijdag 22 maart 2019.
In artikel 46 van de statuten van TMVW ov, staat vermeld dat "De
vertegenwoordiger(s) in de algemene vergaderingen wordt (worden) aangesteld voor
de duur van de legislatuur".
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Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
TMVW ov en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van TMVW ov.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van TMVW ov.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

21.

TMVW ov - aanduiden van een lid adviescomité secundaire diensten
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVW ov.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 17 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op
vrijdag 22 maart 2019 en om een lid voor het adviescomité secundaire diensten aan
te duiden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als lid van het
adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van
de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen,
de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen in het adviescomité
Secundaire Diensten van TMVW ov.

19

Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer het
lid de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op de datum van de
installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

22.

Intercommunale Leiedal - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en bijzondere
algemene vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de Intercommunale Leiedal.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Leiedal aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 24 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de Bijzondere Algemene Vergadering van
Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en bijzondere algemene vergaderingen van
de Intercommunale Leiedal en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit
verband te onderschrijven en dit voor de duur van de legislatuur.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en bijzondere
algemene vergaderingen van de Intercommunale Leiedal.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
bijzondere algemene vergaderingen van de Intercommunale Leiedal.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
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Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

23.

Intercommunale Leiedal - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de Intercommunale Leiedal.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een kandidaatbestuurder voor de Intercommunale Leiedal voor te dragen voor de legislatuur 2019 –
2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 24 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de Bijzondere Algemene Vergadering van
Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019 en om een kandidaat-bestuurder voor de
raad van bestuur voor te dragen.
In artikel 22 van de statuten van de Intercommunale Leiedal, staat vermeld dat “De
duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op zes jaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar".
Artikel 17 van de statuten van de Intercommunale Leiedal vermeldt dat "elke
aangesloten gemeente recht heeft op één mandaat van bestuurder ongeacht het
aantal inwoners", waaruit volgt dat de gemeente Kuurne 1 mandaat heeft in de raad
van bestuur van Leiedal.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de Intercommunale Leiedal.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

24.

Intercommunale Leiedal - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de Intercommunale Leiedal.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een kandidaatbestuurder met raadgevende stem voor de Intercommunale Leiedal voor te dragen.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 24 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de Bijzondere Algemene Vergadering van
Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019.
In artikel 17 van de statuten van de Intercommunale Leiedal, staat vermeld dat “Aan
de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste twee
rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met
raadgevende stem".
Artikel 440 §4 van het decreet lokaal bestuur vermeldt dat "de afgevaardigden met
raadgevende stem uitsluitend raadsleden zijn die verkozen zijn op een lijst waarvan
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen" (= lid oppositie).
De gemeente Kuurne dient over te gaan tot de voordracht van een bestuurder met
raadgevende stem in de raad van bestuur van de Intercommunale Leiedal en dit voor
de periode van april 2019 tot en met mei 2021.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van de Intercommunale
Leiedal voor de periode van april 2019 tot en met mei 2021.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op
de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

25.

Leiebekken - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan het Leiebekken.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur
van het Leiebekken aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per brief om een vertegenwoordiger en
plaatsvertegenwoordiger aan te duiden voor het bekkenbestuur van het Leiebekken.
Het bekkenbestuur heeft tot taak:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
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2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het
stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, rekening houdend met het advies
dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten van het
openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90 dagen
na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor
het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking
heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een
wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, rekening houdend met het
advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in
artikel 37, § 1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel
9, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006
houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling
van de zoneringsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse
invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en
groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de
waterwegen en de onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd,
logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten
of intenties binnen het bekken te agenderen.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op het bekkenbestuur van het Leiebekken en namens de
gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan het bekkenbestuur van het
Leiebekken.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan het
bekkenbestuur van het Leiebekken.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan het secretariaat Leiebekken, Zandvoordestraat 375 te 8400
Oostende of SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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26.

IMOG - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan IMOG.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Imog aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 25 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IMOG op
dinsdag 19 maart 2019.
In artikel 43 van de statuten van IMOG, staat het volgende vermeld: “De
vertegenwoordiger(s) van de gemeente kan voor de volledige duur van de legislatuur
worden aangeduid".
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
IMOG en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van IMOG.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van IMOG.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

27.

IMOG - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan IMOG.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een kandidaatbestuurder voor IMOG voor te dragen voor de legislatuur 2019 – 2024. Elke
deelnemende gemeente heeft recht op minstens 1 mandaat van bestuurder.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 25 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IMOG op
dinsdag 19 maart 2019 en om een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
van IMOG aan te duiden.
In artikel 25 van de statuten van IMOG, staat vermeld dat “De duur van het mandaat
van elke bestuurder is vastgesteld op zes jaar".
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van IMOG.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

28.

IMOG - voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor
het mandaatjaar 2020
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan IMOG.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een kandidaatbestuurder met raadgevende stem voor IMOG voor te dragen.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 25 januari 2019 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IMOG op
dinsdag 19 maart 2019 en om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de
raad van bestuur van IMOG voor het mandaatjaar 2020 aan te duiden.
In artikel 23 §3 van de statuten van IMOG, staat vermeld: “Deze afgevaardigden zijn
steeds raadsleden die in de betrokken gemeenten werden verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uit maakt van het college van burgemeester en
schepenen. Iedere vennoot krijgt minstens één mandaatjaar". Voor de gemeente
Kuurne is dit mandaatjaar 2020.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van IMOG voor het
mandaatjaar 2020.
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Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op
de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

29.

O.V.S.G. - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan O.V.S.G.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van O.V.S.G. aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per mail van 24 januari 2019 om een
vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene en buitengewone algemene vergaderingen van O.V.S.G..
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
O.V.S.G. en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van O.V.S.G..
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van O.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
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Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan O.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1 -8, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

30.

O.V.S.G. - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan O.V.S.G..
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het mogelijk is een kandidaatbestuurder voor O.V.S.G. voor te dragen voor de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per mail van 24 januari 2019 waarin vermeld staat dat
men ook een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van O.V.S.G. kan
voordragen. De raad van bestuur zal 15 bestuurders tellen.
In artikel 19 §1 van de statuten van O.V.S.G., staat vermeld “De bestuurders worden
benoemd voor de duur van de lopende gemeentelijke legislatuur."
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van O.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op
de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan O.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1 -8, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

31.

Gaselwest - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Gaselwest.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen van Gaselwest aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
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De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 21 december 2018 om
deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
Gaselwest op maandag 25 maart 2019.
De vertegenwoordigers voor de algemene en buitengewone algemene vergadering
kunnen aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur,
nl. tot einde 2024.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Gaselwest en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van Gaselwest.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van Gaselwest.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

32.

Gaselwest - voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomite
(RBC) oost
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Gaselwest.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een kandidaat-lid
voor het regionaal bestuurscomite (RBC) voor te dragen voor de legislatuur 2019 –
2024.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 21 december 2018 om
deel te nemen aan de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Gaselwest op maandag 25 maart 2019 en om een kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomite (RBC) voor te dragen voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar
2025.
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Een lid van het Regionaal Bestuurscomité (RBC) betreft een mandaat dat door elke
gemeenteraad dient te worden voorgedragen. De benoeming van de leden van de
Regionale Bestuurscomités is voorzien door de Algemene Vergadering van 25 maart
2019. Alle deelnemende gemeenten hebben het recht om 1 kandidaat-lid voor te
dragen per begonnen schijf van 100.000 toegangspunten met actieve en niet-actieve
levering elektriciteit en gas en warmte en riolering en (kabel)netwerken. Het aantal
toegangspunten met actieve en niet-actieve levering wordt bepaald voor de ganse
legislatuur op basis van de stand op 31 december van het jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
De aangeduide vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen kan niet worden voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomite (RBC) en tevens voor de raad van bestuur.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaat-lid
voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart
2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

33.

Toerisme Leiestreek vzw - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Toerisme Leiestreek vzw.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Toerisme Leiestreek vzw aan te duiden om de gemeente geldig te
kunnen vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per brief van 12 december 2018 om een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van Toerisme Leiestreek vzw aan te duiden.
In artikel 6 § 7 van de statuten van Toerisme Leiestreek vzw, staat vermeld dat “Het
mandaat van alle vertegenwoordigers en plaatsvervangers wordt van rechtswege
beëindigd op de eerste vergadering van de Algemene Vergadering die volgt op de
installatie van de provincieraden en de gemeenteraden na een algehele vernieuwing".
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Toerisme Leiestreek vzw en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit
verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
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Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van Toerisme Leiestreek vzw.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van Toerisme Leiestreek vzw.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Toerisme Leiestreek vzw, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

34.

Toerisme Leiestreek vzw - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Toerisme Leiestreek vzw.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een kandidaatbestuurder voor Toerisme Leiestreek vzw voor te dragen voor de legislatuur 2019 –
2024.
De gemeente werd opgeroepen per brief van 12 december 2018 om een kandidaatbestuurder voor te dragen in de raad van bestuur van Toerisme Leiestreek vzw. De
voorgedragen politiek mandataris voor de Raad van Bestuur is bij voorkeur de
schepen voor toerisme en mag ook de vertegenwoordiger zijn die wordt aangeduid als
lid van de Algemene Vergadering.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van Toerisme Leiestreek vzw.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
bestuurder de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op de datum
van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de
gemeenteraad.
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Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Toerisme Leiestreek vzw, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

35.

Vereniging voor Openbaar Groen - aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de Vereniging voor Openbaar Groen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen aan te duiden om de
gemeente geldig te kunnen vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per brief van 26 oktober 2018 om een
vertegenwoordiger in de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Vereniging voor Openbaar Groen aan te duiden.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de Vereniging voor Openbaar Groen en namens de gemeente alle akten en bescheiden
in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
De gemeente wenst geen kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en ook geen
kandidaat lid voor het Financieel Comité van de Vereniging voor Openbaar Groen voor
te dragen.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen.
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Vereniging voor Openbaar Groen, Predikherenrei 1c, 8000
Brugge.
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Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

36.

V.V.S.G. - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de V.V.S.G.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van V.V.S.G. aan te duiden om de gemeente geldig te kunnen
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per mail van 31 januari 2019 om een
vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van V.V.S.G.
V.V.S.G. is geen intergemeentelijk samenwerkingsverband. Een vertegenwoordiger
kan voor de volledige legislatuur worden aangeduid.
V.V.S.G. vraagt om in de mate van het mogelijke een lid van het college van
burgemeester en schepenen als vertegenwoordiger af te vaardigen, of de voorzitter
van de gemeenteraad. Zij of hij vormt de brug tussen de gemeente en de V.V.S.G.
Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig
te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de V.V.S.G. en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit verband te
onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van de V.V.S.G..
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van de V.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de V.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1-6, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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37.

V.V.S.G. - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de V.V.S.G.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waardoor het mogelijk is een kandidaatbestuurder voor V.V.S.G. voor te dragen voor de legislatuur 2019 – 2024.
De gemeente werd opgeroepen per mail van 31 januari 2019 om een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van V.V.S.G. voor te dragen.
Gelet op het belang van deze functie voor de V.V.S.G. in het algemeen en de directe
band met de lokale beleidsvisies in het bijzonder, is een kandidaat-VVSG-bestuurder
bij voorkeur een lid van het college van burgemeester en schepenen.
In artikel 19 §1 van de statuten van V.V.S.G., staat vermeld “De bestuurders worden
benoemd voor de duur van de lopende gemeentelijke legislatuur."
De gemeente draagt geen kandidaat voor een bestuurlijke commissie voor.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende
…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van V.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op
de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de V.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1-6, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

B-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
38.

Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden - kennisgeving
Feiten, context en argumentatie
In zitting van 2 januari 2019 werden 3 effectieve leden van de politieraad van de
politiezone VLAS door de gemeenteraad verkozen.
Het dossier van de verkiezing op 2 januari 2019, werd aan de deputatie toegezonden
en dit werd op het provinciaal gouvernement ontvangen op 7 januari 2019.
Tegen deze verkiezing werden geen bezwaren ingebracht.
Uit de notulen van de geciteerde gemeenteraadszitting en uit de overige documenten
van het toegezonden dossier blijkt dat de kiesverrichtingen zijn verlopen
overeenkomstig de vigerende voorschriften.
Op 30 januari 2019 ontving de gemeente een brief van de gouverneur betreffende de
geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden met de vraag hiervan de
gemeenteraad in kennis te stellen.
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Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 24 januari 2019
houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden van de
gemeente Kuurne voor de politieraad van de Politiezone VLAS.
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