Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 12 februari 2019
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 5/2/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen: beslissing
betreffende het ingediende bezwaarschrift op de belasting voor het
aanslagjaar 2017 – (geschrapt)
Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het ingediende
bezwaarschrift op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen. Het
bezwaar op de gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen
voor het aanslagjaar 2017, betreffende een woning wordt niet weerhouden.

3.

Gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen: beslissing
betreffende het ingediende bezwaarschrift op de belasting voor het
aanslagjaar 2017 – (geschrapt)
Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het ingediende
bezwaarschrift op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen. Het
bezwaar op de gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen
voor het aanslagjaar 2017, betreffende een woning wordt niet weerhouden.

4.

Gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen: beslissing
betreffende het ingediende bezwaarschrift op de belasting voor het
aanslagjaar 2017 – (geschrapt)
Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het ingediende
bezwaarschrift op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen. Het
bezwaar op de gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen
voor het aanslagjaar 2017, betreffende een woning wordt niet weerhouden.

5.

Gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen: beslissing
betreffende het ingediende bezwaarschrift op de belasting voor het
aanslagjaar 2017 – (geschrapt)
Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het ingediende
bezwaarschrift op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.
Het bezwaar op de gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en
woningen voor het aanslagjaar 2017, betreffende een woning wordt weerhouden.
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De houder van het zakelijk recht wordt van het kohier betreffende belasting op
leegstaande woningen, aanslagjaar 2017, geschrapt.
6.

Omgevingsvergunning 2018/173 - OMV 2018152374 – (geschrapt)
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning (geschrapt) (OMV/2018/00123 - OMV_2018114787
- Inrichtingsnummer: 20180922-0022)
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
8.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 30 jaar wordt toegestaan met ingang van 21 januari
2019 voor 2 personen.

9.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 21 januari 2019 voor 2 personen.

10.

Beslissing tot erkenning van de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst
die opgesteld wordt voor de Europese verkiezingen op 26 mei 2019
Eén persoon diende een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst in, opgesteld
voor de Europese verkiezingen. De betrokkene voldoet aan de
kiesbevoegdheidsvoorwaarden om als kiezer deel te nemen aan de voormelde
verkiezingen. De betrokkene is ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de gemeente en heeft haar aanvraag tijdig ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen erkent de aanvraag tot inschrijving
op de kiezerslijst van deze persoon.

11.

Aanschrijven Kuurnse huisartsen met vraag tot kandidaatstelling 'beëdigd
geneesheer'
Het Schepencollege gaat akkoord om alle Kuurnse huisartsen aan te schrijven om
zich kandidaat te stellen voor beëdigd geneesheer.

Vrije tijd
12.

Deelname en principeverklaring Buitenspeeldag 2019 - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart zich akkoord om deel te
nemen aan de Buitenspeeldag 2019 en verklaart zich akkoord met de
deelnamevoorwaarden.

13.

Afwijken op de geluidsnormen n.a.v. het concert van 'De Mens' van
Plasent@ - verlenen vergunning
Het College geeft Plasent@ toelating om het concert 'De Mens' op zaterdag 16
februari 2019 in Buurthuis 't Senter te organiseren en verleent Plasent@ de
vergunning om n.a.v. bovenstaande activiteit af te wijken op de geldende
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geluidsnorm bij muziekactiviteiten van het Buurthuis 't Senter tot 100 dB(A),
gemiddeld geluidsniveau gemeten over 60 min.
14.

Inname openbaar domein n.a.v. Kuurne Balkt - principiële goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de Orde van de Ezel principieel
de toelating om op woensdag 14 augustus 2019 het grasplein naast de SintPieterskerk (kant klokkentoren) in te nemen voor de organisatie van hun
evenement 'Kuurne Balkt'.
De Orde van de Ezel bezorgt tijdig een ingevulde inlichtingenfiche voor
evenementen. Op basis daarvan zal het College vergunningen afleveren.

15.

Specifieke bevlagging n.a.v. campagne Broederlijk Delen 2019 goedkeuring
De werkgroep Broederlijk Delen van de Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne krijgt
de toestemming om vlaggen uit te laten hangen op de Tramstatie en op het
Marktplein vanaf woensdag 6 maart 2019 tot en met maandag 22 april 2019.

16.

Evenement 'Comedy Festival' van Curieus Kuurne - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Comedy Festival', georganiseerd op 26 april 2019 door
Curieus Kuurne een subsidie toe van 1.500,00 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Comedy Festival' daarnaast de volgende bijkomende logistieke
ondersteuning toe:
(voor evenementen met een subsidiebedrag van € 1.500,00 tot €
3.250,00)
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
17.

Vaststellen agenda gemeenteraad van 28 februari 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 28 februari 2019 vast.

Personeel
18.

Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag (geschrapt)
(geschrapt)

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
19.

Maandverslag (januari) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.
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20.

Besluit van de Algemeen Directeur - aktename
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de voorgelegde
Besluiten van de Algemeen Directeur.
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