Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 5 maart 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 26/02/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op de
huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 2018 - tweede semester 2018
Het kohier van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met
handelskarakter van 2018 - tweede semester - wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Aanpassing uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval - kennisname standpunt Imog - beslissing tot indienen
bezwaar en opmerkingen
Kuurne onderschrijft het standpunt van Imog, zal het standpunt van Imog
indienen als opmerking of als bezwaar bij de Ovam en vult aan met haar verzet
tegen het wijzigen, in concreto het verstrengen van de doelstelling voor het
restafvalcijfer per gemeente in de loop van dezelfde planperiode.

4.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

5.

Omgevingsvergunning 2019002987 - 2019/00004 - Instituut Spes Nostra
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarde.

Publieke ruimte
6.

Leveren, plaatsen en verzorgen van zomerbebloeming in Kuurne dienstjaren 2019 - 2020 - 2021 - Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Leveren, plaatsen en verzorgen van zomerbebloeming in Kuurne dienstjaren 2019 - 2020 - 2021” wordt gegund aan Signco bvba, KBO nr. BE
0864.533.581, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek, tegen het
onderhandelde bedrag van 8.480,00 EUR + 724,80 EUR = 9.204,80 EUR. De
waarborgtermijn wordt vastgesteld op 6 maanden.
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7.

Onderhoud grasmatten - Gunnen van de opdracht
De opdracht wordt gegund aan :
1. Perceel 1 (Onderhoud grasmatten 'Centrum'): KRINKELS NV, KBO
nr. BE 0821.547.933, Weversstraat 39 te 1840 LonderzeelGegroepeerde offerte Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, tegen het
onderhandelde bedrag van 24.224,54 EUR + 5.087,15 EUR (21%
btw medecontractant) = 29.311,69 EUR.
2. Perceel 2 (Onderhoud grasmatten 'Rand"): KRINKELS NV, KBO nr.
BE 0821.547.933, Weversstraat 39 te 1840 LonderzeelGegroepeerde offerte Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, tegen het
onderhandelde bedrag van 23.790,44 EUR + 4.995,99 EUR (21%
btw medecontractant) = 28.786,43 EUR.
3. Perceel 3 (Onderhoud grasmatten 'Kuurne West'): KRINKELS NV,
KBO nr. BE 0821.547.933, Weversstraat 39 te 1840 LonderzeelGegroepeerde offerte Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, tegen het
onderhandelde bedrag van 9.772,10 EUR + 2.052,14 EUR (21% btw
medecontractant) = 11.824,24 EUR.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
8.

Aanvraag andere concessiehouder columbarium op de gemeentelijke
begraafplaats
De concessiehouder van het columbarium van 30 jaar met het nr. Q 3 3 wordt
gewijzigd.

9.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 2 februari 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.

Vrije tijd
11.

Inname openbaar domein n.a.v. het 35-jarig bestaan van kledingzaak
Charden (Kerkstraat) - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft kledingzaak Charden de
toelating om van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart 2019 het voetpad en de
parkeerstrook t.h.v. de winkel in de Kerkstraat in te nemen voor de organisatie
van de speciale opening voor haar 35-jarig bestaan.
Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart 2019, volledige dag, geldt er een
parkeerverbod ter hoogte van Kerkstraat 22. De aanvrager zorgt voor een veilige
doorgang voor voetgangers.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
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12.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. '6e Slalom van Kuurne'
op maandag 22 april 2019
Op maandag 22 april 2019 gaat de '6e Slalom van Kuurne' door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
13.

Kerkfabriek Sint-Pieter – notulen van de kerkraad van 4 februari 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Pieter van 4 februari 2019
worden voor kennisneming aangenomen.
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