Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 12 maart 2019
Toelichting
1.

15u15 - Eedaflegging nieuwe personeelsleden
Enkele personeelsleden hebben de eed ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt
trouw na te komen’ afgelegd op 12 maart 2019 in handen van de burgemeester,
in toepassing van artikel 187 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
2.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 5/03/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
3.

Lijsten dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-03-12 en 2019-0312-2
De lijsten met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering worden
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4.

EFRO project KI:SS West - goedkeuren engagementsverklaring
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het
project KI:SS WEST en onderschrijft de engagementsverklaring (niet juridisch
bindend) en brengt OC WEST hiervan op de hoogte.

5.

Omgevingsvergunning 2019027424 - 2019/00048 - Jehs Colline
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

6.

Tussentijds rapport stedenbouwkundige studie Spijker en Schardauw opmerkingen
Het college gaat akkoord met de opmerkingen en maakt die over aan het
studiebureau.
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Publieke ruimte
7.

Inname openbaar domein n.a.v. 'Ladiesnight' N Style (Kerkstraat) goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft N Style de toelating om op 5
april 2019 het voetpad en parkeerstrook ter hoogte van Kerkstraat 13 en
achterkant Carrefour in te nemen voor het plaatsen van een tent.
De aanvrager houdt zich daarbij aan de opgelegde voorwaarden.
Op 5 april 2019, volledige dag, geldt er een parkeerverbod ter hoogte van
Kerkstraat 13 en ter hoogte van de achterkant Carrefour. De aanvrager zorgt voor
een veilige doorgang voor voetgangers.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
8.

Aanvraag voor het gebruik van de Kubox door De Paradijsvogel Kuurne toestaan uitzondering
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft De Paradijsvogel Kuurne
toelating om de Kubox te huren in het derde weekend van november 2021 en
2022 voor de organisatie van het provinciaal kampioenschap voor sier- en
zangvogels.

9.

Evenement 'Bachtn D'Hoeve' van Chiro Sint-Michiel - verlenen
vergunningen
Het College geeft Chiro Sint-Michiel toelating om het evenement 'Bachtn D'Hoeve'
op zaterdag 11 mei 2019 op het speelplein in het sportpark (kant Jeugdcentrum)
te organiseren.

10.

Gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de
culturele infrastructuur - aanpassen aan de BTW-regels
Het College van Burgemeester en Schepenen beschouwt de huurprijzen,
vastgesteld in artikel 10 van het gemeentelijk reglement betreffende het huren en
gebruiken van de gemeentelijke culturele infrastructuur, in uitvoering van de wet
van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde als 'exclusief BTW', voor zover de huurder een BTW-plichtige
onderneming is en voor zover het een kortdurende verhuur betreft.
De huurprijzen worden in dat geval verhoogd met het geldende BTW-tarief.

11.

Officiële receptie van De Congozangers en De Molenzangers n.a.v. 59ste
nationaal kampioenschap voor Vlaamse vinkenzang - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen biedt De Congozangers en De
Molenzangers n.a.v. het 59ste nationaal kampioenschap voor Vlaamse vinkenzang
een officiële receptie aan in de Kubox op zondag 30 juni 2019 om 12.00u.

12.

Inname openbaar domein voor het plaatsen van vastenkruisen door
Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft Pastorale Eenheid Emmaüs
Kuurne de toelating om op het openbaar domein vastenkruisen te plaatsen.
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13.

Organisatie van een optocht n.a.v. Palmzondag - goedkeuring
Het College geeft Pastorale Eenheid Emmaüs, Sint-Michielsparochie, toelating om
een optocht n.a.v. Palmzondag te organiseren op zondag 14 april 2019 tussen
10.00u en 12.00u en die te laten lopen over de door de organisatie aangegeven
straten.

ONDERWIJS
14.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan vervroegde stopzetting voltijds
verlof voor verminderde prestaties (VVP)
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
15.

Informatieveiligheid en bescherming van de privacy - advies van de DPO
(functionaris voor de gegevensbescherming) m.b.t. het automatisch
forwarden van e-mails van raadsleden
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de negatieve
adviezen van zowel de informatieveiligheidscel als van de functionaris voor de
gegevensbescherming over het automatisch forwarden van e-mails vanuit de email accounts van het gemeentebestuur naar de private e-mailaccounts van de
raadsleden en de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen volgt het advies van de
informatieveiligheidscel en de functionaris voor de gegevensbescherming over het
automatisch forwarden van de e-mails.

16.

W13 – heroriëntering takenpakket - goedkeuren annex
samenwerkingsovereenkomst Energiehuis 2.0
Het college van burgemeester en schepenen keurt de annex
samenwerkingsovereenkomst tussen W13 enerzijds en de gemeente (en het
OCMW) anderzijds, goed onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de
samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en het VEA.

17.

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

Personeel
18.

Gemeentepersoneel - vacant verklaren contractuele betrekking redder en
aanleg wervingsreserve
Eén contractuele voltijdse betrekking van redder, niveau C1-C3, wordt vacant
verklaard, te vervullen bij wijze van aanwerving.
Ingevolge artikel 8 van de rechtspositieregeling moeten de kandidaten het Hoger
Reddersbrevet bezitten.
De selectie bestaat uit ten minste twee selectietechnieken.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke proef
indien een gedeelte uit meerdere proeven bestaat en minstens 60 % op elk
gedeelte. Indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie bemoeilijkt,
wordt een preselectie gehouden.
Een aantal personen worden aangesteld als jurylid.
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De juryleden duiden onderling een juryvoorzitter aan.
De personeelsdienst neemt de functie van secretaris van de selectiecommissie
waar. Deze neemt niet deel aan de eigenlijke selectieactiviteiten en aan de
beoordeling van de kandidaten.
De juryleden leggen de selectietechnieken vast en bepalen in onderling overleg de
data van de examenonderdelen.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.
B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
19.

Kerkfabriek Sint-Katharina – notulen van de kerkraad van 29 januari 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Katharina van 29 januari 2019
worden voor kennisneming aangenomen.

20.

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

21.

Verslagen Intercommunales/adviesraden/VZW's - aktename
Het College neemt akte van de voorgelegde verslagen.

22.

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