Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 19 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 12/03/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting naheffing blauwe
zone voor de maand februari 2019
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand februari 2019
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Gemeentelijke belasting op leegstaande woningen en gebouwen beslissing betreffende de aangevraagde vrijstellingen van de belasting voor
het aanslagjaar 2018
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over alle
aangevraagde vrijstellingen van de belasting op leegstaande woningen en
gebouwen.

4.

Deelname aan de vierde subsidieperiode IGS Woonwijs - Principiële
goedkeuring
Het college beslist principieel om verder deel te nemen in Woonwijs (Deerlijk,
Harelbeke, Kuurne, Lendelede) voor de periode januari 2020 tot en met december
2025 en engageert zich om daartoe de nodige financiële middelen - die
momenteel 17.100 euro/kalenderjaar bedragen - te voorzien. Het college is
principieel akkoord om, samen met de 3 andere gemeenten binnen Woonwijs, in
te zetten op de verplichte en aanvullende activiteiten, weerhouden op het politiekambtelijk overleg van 21 februari 2019.

5.

Pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Ondersteunen opstart van een verkennend traject voor een
intergemeentelijk beleidsplan ruimte
Het college ondersteunt de aanvraag, op initiatief van de intercommunale Leiedal,
tot het opstarten van een verkennend traject van de mogelijkheden van een
intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan maar momenteel hebben we niet de
capaciteit om actief deel te nemen aan het verkennend traject.
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Vanuit Kuurne zal er geen engagement zijn binnen dit pilootproject. Graag krijgt
de schepen wel uitnodigingen voor de vergaderingen en we vragen dat onze
diensten via ontvangst van de verslaggeving op de hoogte worden gehouden.
Publieke ruimte
6.

Algemene natuurbeheerwerken in de gemeentelijke natuurdomeinen via
sociale tewerkstelling - Dienstjaren 2019 - 2020 -2021 - Gunnen van de
opdracht
De opdracht ‘Algemene natuurbeheerwerken in de gemeentelijke natuurdomeinen
via sociale tewerkstelling - Dienstjaren 2019 - 2020 -2021’ wordt gegund aan de
firma met de enige offerte zijnde Constructief vzw, KBO nr. BE 0465.225.262,
Watermolenstraat 69b te 8500 Kortrijk, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.

7.

Raamcontract voor het wassen en reinigen van werkkledij en divers
wasgoed - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘Raamcontract voor het wassen en
reinigen van werkkledij en divers wasgoed’ worden goedgekeurd. De raming
bedraagt 66.100,45 EUR + 13.881,09 EUR (21% btw) = 79.981,54 EUR.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
8.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

Vrije tijd
9.

Evenement 'Wham Jam' van JanSan vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft JanSan vzw toelating om het evenement 'Wham Jam' op
zaterdag 25 mei 2019 in JanSan skatepark te organiseren.

10.

Project 'Kookworkshop suikervrij koken' van Gesgroenepeloeze - weigering
projectsubsidie
De subsidieaanvraag van Gesgroenepeloeze voor het project 'Kookworkshop
suikervrij koken' voldoet niet aan de vereiste om voldoende extern publiek te
bereiken, zoals bepaald in artikel 5 van het 'gemeentelijk reglement betreffende
het subsidiëren van (sociaal-) culturele en sportieve projecten'. De aanvraag komt
niet in aanmerking voor subsidiëring.

11.

Voorstellingen culturele avondprogrammatie - afsluiten contracten
De opdracht inzake de voorstellingen voor de culturele avondprogrammatie wordt
gegund aan vzw Behoud de Begeerte (Permeke - De Coninckplein 25, 2060
Antwerpen, BE 0425.405.178, vertegenwoordigd door Luc Coorevits, directeur)
voor de voorstelling 'Jubilee Lanoye' door Behoud de Begeerte op 14 april
2019, tegen de prijs van 4.000,00 EUR excl. 6% btw of 4.240,00 EUR incl. 6%
btw + auteursrechten + 20 vrijkaarten.

12.
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Terugbetaling tickets 't Hof van Commerce - goedkeuring

Het College is akkoord om aan de voorgestelde personen de waarde van hun
ticket terug te betalen.
INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
13.

Gemeentepersoneel - ambtshalve oppensioenstelling hulptechnicus
(geschrapt)
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