Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 26 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 19/2/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Textielinzameling - goedkeuring van de gunning en toewijzen opvolging
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent goedkeuring aan de
gunning voor inzameling textiel binnen de Imog regio die ingaat op 1 maart 2019
en waarbij de textielinzameling op grondgebied Kuurne wordt gegund aan
Hulpzorg en aan Kringloopcentrum.

3.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

4.

Omgevingsvergunning D’Hulst - OMV 2018116090 - 2018/00126
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

Publieke ruimte
5.

Aanleggen betonpaden begraafplaats 2019 - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan OCKIER BERNARD NV, KBO nr. 430471053,
Paperrestraat 2 te 8553 Otegem, tegen het bedrag van 30.538,46 EUR.

6.

Toelating plaatsen signalisatieborden VBS St-Pieter - goedkeuring
Het College verleent de toelating om sensibilisatieborden te plaatsen in de
schoolomgeving van VBS St-Pieter, en dit gedurende maximaal 2x 1 maand per
jaar.
Het is niet toegelaten om de borden te bevestigen aan bomen en
verkeerssignalisatie.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
7.

Gebruik bib door Carpe Diem - goedkeuring
Carpe Diem kan op zondag 5 mei 2019 in de voormiddag gebruik maken van de
bib als locatie voor een voordracht rond kruiden.

8.

Opstart Taalpunt in de bib - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de uitbouw van een taalpunt Nederlands in de bib
en gaat akkoord met de ondertekening van de licentieovereenkomst met de Stad
Antwerpen.

9.

Plaatsen van tijdelijke promotiebanners op de rasters langs de invalswegen
n.a.v. 'Urbanus met zaalshow 'Trecto Pnix'' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Comedyshows.be om n.a.v. het evenement
'Urbanus met zaalshow 'Trecto Pnix'' op vrijdag 17 mei 2019 promotiebanners op
de rasters langs de invalswegen te plaatsen volgens de voorwaarden bepaald in
artikel 209 tot en met 214 van de algemene gemeentelijke politieverordening.

10.

Aanvraag standplaats voor een circus door Circus Pepino - weigering
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent Circus Pepino geen
toelating om openbaar domein in Kuurne in te nemen en circusvoorstellingen te
organiseren.

11.

Evenement 'wandeltocht' van Gemeentelijke Sportdienst Lendelede toelaten doortocht en verlenen vergunningen
Het College geeft Gemeentelijke Sportdienst Lendelede toelating om het parcours
van hun wandeltocht op zondag 3 maart 2019 in Kuurne te laten lopen over de
door de organisatie aangegeven straten. Alle deelnemers dienen zich daarbij
steeds aan de wegcode te houden.
Het College verleent Gemeentelijke Sportdienst Lendelede vergunning tot het
plaatsen van tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg volgens de
voorwaarden bepaald in artikel 205 tot en met 208 van de algemene
gemeentelijke politieverordening.

ONDERWIJS
12.

Leveren en plaatsen interactieve borden voor de Centrumschool en Wijzer stopzetting van de plaatsingsprocedure
De plaatsingsprocedure voor "Leveren en plaatsen interactieve borden voor de
Centrumschool en Wijzer" wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de
procedure zal later opnieuw opgestart worden.
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INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
13.

Bekwaam- en bevoegdheidsverklaringen BA4-BA5 voor het werken aan of
in de nabijheid van elektrische installaties - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart een aantal personen
bekwaam en bevoegd voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de
nabijheid van elektrische installaties en kent hen de codificatie BA4 toe.

14.

Aanvraag standplaats wekelijkse markt – (geschrapt) - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen kent een vast tweewekelijks
abonnement toe voor een standplaats op de wekelijkse markt.
De ingangsdatum van het abonnement is 1 maart 2019.

Personeel
15.

Gemeentepersoneel - beslissing in arbeidsongevallendossier (geschrapt)
(geschrapt)

B-punt
ONDERWIJS
16.

Gemeentelijk basisonderwijs - aktename aanstellingen waarnemende
leerkracht in het kader van het tijdelijk project voor vervangingen van
korte afwezigheid in het basisonderwijs
Het College neemt akte van de aanstellingen van leerkrachten als waarnemende
leerkrachten om in de korte vervangingen te voorzien.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
17.

Kerkfabriek Sint-Michiel – notulen van de kerkraad van 31 januari 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Michiel van 31 januari 2019
worden voor kennisneming aangenomen.

18.

Centraal Kerkbestuur – notulen van de kerkraad van 12 februari 2019
De notulen van de kerkraad van Centraal Kerkbestuur van 12 februari 2019
worden voor kennisneming aangenomen.
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