Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 26 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 19/03/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Deelname 'Earth Hour' op initiatief van Fluvius - weigering
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat niet akkoord met de deelname
aan 'Earth Hour' waardoor de openbare verlichting in de omgeving van de
markt op 30 maart 2019 tussen 20h30 en 21h30 gedoofd zal worden.
Doordat dit punt pas nu op college komt is het te laat om hierover nog gepast te
communiceren.

3.

Aktename melding ingedeelde inrichting - 2019029504 - 2019/00054 bronbemaling Vereecke NV (Rose Delesie), Pieter Verhaeghestraat
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 05/03/2019, door Vereecke NV (Rose Delesie), Spoorwegstraat 4, 8530
Harelbeke.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Pieter Verhaeghestraat
47, 51, 53, 68, 70, 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie sectie
A nrs 159E, 159L, 160E, 162B, 163D, 164D2, 319W,339B, 341B, 349A, 350Cn
357A,358A, 359A, 359B, 371A, 375A, 381F, 498A.
Het betreft een melding tot bronbemaling.
53.5.1°
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

4.

Aktename melding ingedeelde inrichting Bronbemaling - 20190219-0104 2019022619 - 2019/00036 - Mullie Tom, Lijsternest 10 te 8520 Kuurne
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 03/03/2019, door Mullie Tom, Lijsternest 10, 8520 Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Kattestraat 167, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 443 G2.
Het betreft een melding tot bronbemaling.
53.2.2°a) Winning van grondwater – Bronbemaling, met inbegrip van
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde
watervoerende laag gelegen in een ander gebied vermeld in punt 1° - maximaal
30.000 m3 per jaar
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Voorwaarde na te leven: In de Kattestraat is een gescheiden stelsel aanwezig, de
lozing dient te gebeuren in het RWA-stelsel.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
5.

Aktename melding overname ingedeelde inrichting 20190304-0082 2019028845 - 2019/00056 - De Singel Groep
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 06/03/2019, door De Singel Groep, Merelbekestraat 2 bus A, 9090 Melle.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Ringlaan 13, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 961 l2.
Het betreft een melding tot overdracht vergunning van een inrichting of activiteit.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

6.

Omgevingsvergunning 2018137817 - 2018/00157 - inrichtingsnummer
20181113-0027 - DOS Knitting International
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning 2018085839 - 2018/00166 - inrichtingsnummer
20180709-0086 - N.V. Quartier
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

8.

Omgevingsvergunning 2018146710 - 2018/00169 - Bouckaert Pol
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

9.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - Futurn - referentie provincie
34023/30/4/M/1 - referentie omgevingsvergunning OMV_2018140626 referentie gemeente OMV/2019/00046 - inrichtingsnummer 201901040004
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen (referentie provincie 34023/30/4/M/1 - referentie
omgevingsvergunning OMV_2018140626 - referentie gemeente OMV/2019/00046
- inrichtingsnummer 20190104-0004) in verband met de
omgevingsvergunningsaanvraag van Futurn, gevestigd te 8500 Kortrijk,
Dumolinlaan 1 bus 31 voor het plaatsen en exploiteren van een
hoogspanningscabine en gascabine, gelegen Noordlaan 5, 8520 Kuurne wordt
volgend advies verleend: gunstig

10.

Omgevingsvergunning 2018148472 - 2018/00168 - Goethals Kathleen
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

11.

Omgevingsvergunning 2019004895 - 2019/00005 - Plastikor bvba
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.
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12.

Omgevingsvergunning 2018144394 - 2018/00159 - Deblock
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden en lasten.

13.

Omgevingsvergunning 2018107734 - 2018/00118 - NV Hectaar
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

14.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - referentie provincie 34023/150/1/A/3 referentie omgevingsvergunning OMV_2019000806 - referentie gemeente
OMV/2019/00033 - inrichtingsnummer 20180530-0078 - Warehouse BVBA
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen (referentie provincie 34023/150/1/A/3 - referentie
omgevingsvergunning OMV_2019000806 - referentie gemeente OMV/2019/00033
- inrichtingsnummer 20180530-0078) in verband met de
omgevingsvergunningsaanvraag van Warehouse bvba, gevestigd te 8520 Kuurne,
Noordlaan 33 voor het exploiteren van aanvraag tot wijziging (opslag Matcho),
gelegen Pieter Verhaeghestraat 24, 8520 Kuurne wordt volgend advies verleend:
gunstig.

15.

Tuin- en gevelwedstrijd - goedkeuren organisatie
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de organisatie van de
prijsuitreiking van de tuin- en gevelwedstrijd editie 2018 goed als volgt:
- De datum voor de prijsuitreiking wedstrijd 2018 in de vorm van een receptie
wordt vastgesteld op dinsdag 23 april 2019, om 19.00 uur.
- De sleutelverdeling voor het opmaken van de waardebonnen voor de deelnemers
prijswinnaars wordt vastgesteld zoals voorgesteld door de dienst.
- Voor de laureaten en juryleden worden bloemen besteld.
- De inzet van het personeel wordt goedgekeurd.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt voor de editie 2019 het
volgende goed:
- Het wedstrijdreglement blijft ongewijzigd.
- Het College van Burgemeester en Schepenen stelt 2 juryleden aan.

Publieke ruimte
16.

Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 1 - Ruwbouw en afwerking Goedkeuring voorlopige oplevering
De opdracht ‘Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 1 - Ruwbouw en afwerking’
wordt voorlopig opgeleverd.
De eerste helft van borgtocht nr. 42/030902 (Borgstellingskas: Deposito- en
Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 16.390,00 EUR mag
worden vrijgegeven.

17.

Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 5 - Vastmeubilair - Goedkeuring
voorlopige oplevering
De opdracht ‘Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 5 – Vastmeubilair’ wordt
voorlopig opgeleverd.
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SAMENLEVEN
Burgerzaken
18.

Aanvraag voortijdige beëindiging grafconcessie
Het College beslist om de voortijdige beëindiging toe te staan van de eeuwige
grond, voor 2 personen aan de aanvrager.

19.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 7 februari 2019 voor 2 personen.

20.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 50 jaar (met kelder) wordt toegestaan met ingang van 9
februari 2019 voor 2 personen.

21.

Aanstellen beëdigde geneesheren / wetsdokters
Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van 3
beëdigde geneesheren.

Vrije tijd
22.

Organisatie drijf-in-cinema Vlaspark - goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
De opdracht inzake de organisatie van een drijf-in-cinema wordt gegund aan de
enige bieder, zijnde :
vzw Sweep Concepts (BE 0637.822.906), vertegenwoordigd door Pieter Nuyttens
(Guido Gezellelaan 51, 8501 Heule) tegen de prijs van 11.700 EUR, all-in.

ONDERWIJS
23.

Principiële beslissing tot omvormen van muziekatelier naar lokale afdeling
Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van de Stedelijke Academie Peter Benoit
voor muziek, woord en dans
Het College gaat principieel niet akkoord dat Harelbeke voor 1 april 2019 een
aanvraag tot oprichting van een nieuwe vestigingsplaats te Kuurne indient maar is
wel principieel voorstander van een DKO-verhaal in Kuurne. Deze piste moet snel
verder uitgewerkt worden.

24.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijdse loopbaanonderbreking
voor medische bijstand
(geschrapt)
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INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
25.

Algemeen Retributiereglement - 41. Gebruik door particulieren van de
openbare weg n.a.v. werken - goedkeuren aanpassing
Artikel 5 in punt 41. Gebruik door particulieren van de openbare weg n.a.v.
werken van het algemeen retributiereglement wordt als volgt aangepast:
De wijzigingen worden in het vet aangeduid
Artikel 5
De retributie wordt betaald na voor het in gebruik nemen van de openbare
weg.
Het aangepaste retributiereglement treedt in werking op 27 maart 2019.

Personeel
26.

Gelegenheidspersoneel - aanstelling jobstudent redders zomervakantie
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat over tot de aanwerving van de
studenten
Het bruto uurloon van de studenten bedraagt 12,02 euro.
Met de vermelde jobstudenten wordt een arbeidsovereenkomst voor
studentenarbeid afgesloten.

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
27.

Compensatie milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers (DGWN) kennisname rapportering 2018 Doelgroepwerknemers KUURNE
Er wordt kennis genomen van de ‘Rapportering 2018 BVR doelgroepwerknemers
milieugerelateerde taken – Kuurne’.
De rapportering bestaat uit:
 Een begeleidende brief ondertekend door de burgemeester of de bevoegde
schepen waaruit blijkt dat deze rapportering op het college werd besproken
(zitting 26/03/2019);
 de format die als excel-bestand (.xlsx) wordt ingediend
 de facturen/loonstaten die aantonen dat de taken werden uitgevoerd.
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