Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 9 april 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 26/03/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Bekrachtiging bestelbons en vastleggingen
De voorgelegde bestelbons en vastleggingen worden bekrachtigd.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Omgevingsvergunning 2019008714 - 2019/00010 - Van Belleghem
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden en last.

4.

Aanbod voorkooprecht - Rijksweg 10
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om af te zien van dit
voorkooprecht.

5.

Aanbod voorkooprecht - Brugsesteenweg 422
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om af te zien van dit
voorkooprecht.

6.

Omgevingsvergunning 2018148478 - 2018/00178 - Fluvius
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd mits te voldoen aan
de voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning 2018152561 - 2018/00174 - Deknudt
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

8.

Omgevingsvergunning - 20190019334 - 2019/24 - Kjure
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.
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Publieke ruimte
9.

Pieter Verhaegestraat 1ste gedeelte - vervangen van openbare verlichting Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen en gunnen van de opdracht
De technische beschrijving en de raming worden goedgekeurd. Bovengenoemde
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De opdracht “Pieter Verhaegestraat: vernieuwen openbare verlichting" wordt
gegund aan Fluvius CVBA, KBO nr. BE 0215.266.160, President Kennedypark 12
te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 13.413,04 euro
+ 2.816,74 euro (21% btw medecontractant) = 16.229,78 euro

10.

Kouterstraat - vervangen van openbare verlichting - Vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen en gunnen van de opdracht
De technische beschrijving en de raming worden goedgekeurd. Bovengenoemde
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De opdracht “Kouterstraat: vernieuwen openbare verlichting" wordt gegund aan
Fluvius CVBA, KBO nr. BE 0215.266.160, President Kennedypark 12 te 8500
Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 22.873,97 euro +
4.803,53 euro (21% btw medecontractant) = 27.677,50 euro.

11.

Maaien van wegbermen en baangrachten - dienstjaren 2019 - 2020 - 2021 Gunnen van de opdracht
De opdracht 'Maaien van wegbermen en baangrachten - dienstjaren 2019 - 2020 2021' wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Aggro Gheysens BVBA,
KBO nr. BE 0890.760.896, Pilkemseweg 140 te 8904 Boezinge, tegen het
onderhandelde bedrag van 9.527,84 EUR + 2.000,85 EUR (21% btw
medecontractant) = 11.528,69 EUR.

12.

Aankopen hakselaar - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt
49.586,78 EUR + 10.413,22 EUR (21% btw) = 60.000,00 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

13.

Onderhoud haag Sint-Katriensesteenweg - Dienstjaren 2019 - 2020 - 2021
- Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt
50.400,00 EUR + 10.584,00 EUR (21% btw medecontractant) = 60.984,00 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
14.

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

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 30 jaar wordt toegestaan met ingang van 14 februari
2019 voor 2 personen.

16.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 13 februari 2019 voor 2 personen.

17.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 30 jaar wordt toegestaan met ingang van 5 maart 2019
voor 2 personen.

Vrije tijd
18.

Inname openbaar domein n.a.v. het 59ste nationaal kampioenschap voor
Vlaamse vinkenzang - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft De Congozangers en De
Molenzangers de toelating om op zondag 30 juni 2019 vanaf 5.00 uur tot en
met 12.00 uur het weggedeelte van de Noordlaan (N395d/N395c) en het gedeelte
van de Industrielaan tussen de Noordlaan en P. Verhaeghestraat in Kuurne in te
nemen voor de organisatie van n.a.v. het 59ste nationaal kampioenschap voor
Vlaamse vinkenzang. De Congozangers en De Molenzangers houden zich daarbij
aan de opgelegde voorwaarden.

19.

Plaatsen van tijdelijke promotieborden langs de openbare weg n.a.v. 'Sin
On Heels x Sweater Night' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Akzie i.o.v. Diedjies om n.a.v. het evenement
'Sin On Heels x Sweater Night' op zondag 28 april 2019 tijdelijke
publiciteitsborden langs de openbare weg te plaatsen volgens de voorwaarden
bepaald in artikel 209 tot en met 214 van de algemene gemeentelijke
politieverordening.

20.

Aanvraag tot stickerverkoop op de openbare weg door Rode Kruis goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft Rode Kruis Vlaanderen
afdeling Kuurne de toelating om n.a.v. de Rode Kruis veertiendaagse stickers te
mogen verkopen op donderdag 25 april 2019 tussen 15.00u en 20.30u, op vrijdag
26 april 2019 tussen 07.30u en 20.30u, en op zaterdag 27 april 2019 tussen
10.00u en 20.00u op de door het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Kuurne zelf
aangegeven kruispunten, met uitzondering van het kruispunt Brugsesteenweg/R8.
Alle deelnemers dienen uitgerust te zijn met de nodige signalisatiekledij en dienen
zich steeds aan de wegcode te houden.

21.

Evenement '50 dagen-fuif' van Jeugdhuis Tap vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis Tap vzw toelating om het evenement '50 dagen-fuif'
op vrijdag 26 april 2019 in Jeugdhuis Tap te organiseren.
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22.

Evenement '54ste Sint-Pietersfestival' van het Kon. Feestcomité Sint-Pieter
- verlenen vergunningen
Het College geeft het Kon. Feestcomité Sint-Pieter toelating om het evenement
'54ste Sint-Pietersfestival' van vrijdag 28 juni 2019 tot en met maandag 1 juli
2019 op het grasplein rechttegenover de Sint-Pieterskerk te organiseren.

23.

Evenement 'feestweekend n.a.v. 85-jarig bestaan' van K.S.A. Leiezonen verlenen vergunningen
Het College geeft K.S.A. Leiezonen toelating om het evenement 'feestweekend
n.a.v. 85-jarig bestaan' van 21 tot en met 23 juni 2019 in de Hoeve Van de Walle
te organiseren.

24.

Gebruik zwembad voor filmproject - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de toestemming om een
filmproject te houden in het zwembad van Kuurne op zondag 19 mei van 12u tot
17u.

25.

Evenement paastornooi van FC Eendracht Kuurne - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Paastornooi', georganiseerd op 20/04 en 22/04 door FC
Eendracht Kuurne een subsidie toe van 1000 EUR.

Welzijn
26.

Testkaravaan - goedkeuren overeenkomst en slotceremonie
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de toestemming om de
samenwerkingsovereenkomst duurzaam woon- werkverkeer met provincie WestVlaanderen te ondertekenen.
Het College gaat eveneens akkoord met de stilzwijgende verlenging, noodzakelijk
om in het kader van de GDPR onze plaats in het adressenbestand van Provincie
West-Vlaanderen te behouden en zo verder informatie in verband met duurzaam
woon-werkverkeer te blijven ontvangen.

ONDERWIJS
27.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

28.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

29.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

30.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)
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31.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschapt)

32.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

33.

Gemeentelijk basisonderwijs - aanstelling waarnemende leerkracht
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
34.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis
Van Wonterghem, namelijk Diedjies XXL op zondag 21 april 2019
Op zondag 21 april 2019 is discotheek Diedjies geopend op het grondgebied van
de gemeente.
Het bedoelde evenement brengt met zich een grotere volkstoeloop mee omwille
van het feit dat de dag volgend op dit evenement een wettelijk feestdag is.
Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie is aangewezen, meer bepaald door het maken van de nodige
afspraken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz. teneinde de
overlast voor de bewoners in de omgeving van het evenement te beperken.
Een aantal bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de
deelnemers, organisatoren en omwonenden te kunnen waarborgen en om het
normaal verloop van het evenement te kunnen garanderen:
 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van het evenement en de
bestuurlijke overheid;
 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten
onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Naar aanleiding van bedoeld evenement zijn bijzondere verkeersmaatregelen
vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het
vlot verloop van het normale verkeer.
Het evenement heeft een commercieel karakter.
Gedurende de duur van het evenement staat de organisatie in voor de veiligheid
(security) en de beveiliging (safety) om het publiek en omwonenden te begeleiden
en te informeren.

35.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis
Van Wonterghem, namelijk Diedjies Birthday Bash op dinsdag 30 april 2019
Op dinsdag 30 april 2019 is discotheek Diedjies geopend op het grondgebied van
de gemeente.
Het bedoelde evenement brengt met zich een grotere volkstoeloop mee omwille
van het feit dat de dag volgend op dit evenement een wettelijk feestdag is.
Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie is aangewezen, meer bepaald door het maken van de nodige
afspraken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz. teneinde de
overlast voor de bewoners in de omgeving van het evenement te beperken.
Een aantal bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de
deelnemers, organisatoren en omwonenden te kunnen waarborgen en om het
normaal verloop van het evenement te kunnen garanderen:
 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van het evenement en de
bestuurlijke overheid;
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 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten
onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Naar aanleiding van bedoeld evenement zijn bijzondere verkeersmaatregelen
vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het
vlot verloop van het normale verkeer.
Het evenement heeft een commercieel karakter.
Gedurende de duur van het evenement staat de organisatie in voor de veiligheid
(security) en de beveiliging (safety) om het publiek en omwonenden te begeleiden
en te informeren.
36.

Vaststellen agenda gemeenteraad 25 april 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 25 april 2019 vast.

Personeel
37.

Gemeentepersoneel - aanstelling contractueel redder/sportanimator
(geschrapt)

38.

Gemeentepersoneel - verlenging aanstelling contractueel schoonmaakster
bepaalde duur
(geschrapt)

39.

Gelegenheidspersoneel - aanstellen vrijwillige animatoren
speelpleinwerking
Er worden vrijwilligers aangesteld die prestaties mogen verrichten als vrijwilliger
bij de organisatie van de speelpleinwerking in de paasvakantie en zomervakantie
2019.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
40.

Kerkfabriek Sint-Katharina – notulen van de kerkraad van 5 maart 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Katharina van 5 maart 2019
worden voor kennisneming aangenomen.

41.

Evangelische Kerk Kuurne – notulen van de bestuursraad van 25 maart
2019
De notulen van de bestuursraad van de Evangelische Kerk Kuurne van 25 maart
2019 worden voor kennisneming aangenomen.

42.

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

43.

Jaarverslag (2018) van de Interne Dienst Preventie & Bescherming op het
Werk – aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het jaarverslag 2018
van de interne dienst preventie en bescherming op het werk.
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44.

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

Personeel
45.

Ontslag hostess
(geschrapt)
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