Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 16 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 9/04/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-04-16
De lijst met de dwangbevelen betreffende de niet-fiscale invordering wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

3.

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

WONEN EN OMGEVING
4.

Omgevingsvergunning 2018138670 - 2018/167 - Verschaeve
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

5.

VK 183 - Oudstrijderslaan - Woningbureau Paul Huyzentruyt - goedkeuren
verkavelingsovereenkomst
De verkavelingsovereenkomst voor de verkaveling nr 183 wordt goedgekeurd.

Ruimtelijke omgeving
6.

Omgevingsvergunning 2018151406 - 2018/00171 - Deschuymere
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

7.

Omgevingsvergunning 2019011956 - 2019/00016 - Binolux
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

8.

Omgevingsvergunning 2019019651 - 2019/00025 - Yeknabachi Basile
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.
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9.

Omgevingsvergunning 2018145407 - 2018/0163 - ALDI
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

10.

Deelname aan projectoproep voor lokale vergroeningsprojecten voor
subsidie met project: realisatie belevingstuin - zone 2 - van de Vlindertuin
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het voorstel van
de dienst om :
- deel te nemen aan de Projectoproep lokale vergroeningsprojecten.
- als project in te dienen: Realisatie belevingstuin - zone 2 - van de
Vlindertuin en andere deelprojecten binnen de Vlindertuin.
- het project tevens op te maken als overheidsopdracht "voorbereiden,
klaarleggen, aanplanten van de belevingstuin (zone 2) van de Vlindertuin te
Kuurne zoals beschreven in bestek + onderhoud gedurende 3 jaar."
- het nodige budget te voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging.
Het college gaat ook akkoord met de indiening van een voorstel onder
projectoproep proeftuin ontharding, meer bepaald de ontharding van de
speelplaats van de Centrumschool.

Publieke ruimte
11.

Doorgaand verkeer in landbouwwegen - voorstel maatregel
Het College gaat akkoord met het plaatsen van tractorsluizen in de P. Vinckestraat
en Stokerijistraat, t.h.v. het kruispunt met de St.-Pietersstraat.
De plaatsing zal - gelet op de levertijd van 4 weken - worden uitgevoerd 2e helft
mei.

12.

Interreg project - Kuurne/Marcq en Baroeul
Het College gaat akkoord om 30.000 eur te voorzien als prefinanciering van het
project. Indien geen goedkeuring wordt verkregen zal er geen budget worden
voorzien, en wordt het project niet uitgevoerd.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
13.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 26 maart 2019 voor 2 personen.

14.

Ambtshalve afvoering uit de registers
Een Kuurnse inwoner wordt van ambtswege afgevoerd uit de registers.

Vrije tijd
15.

Evenement 'Artmarkt en zomerbraderie' van Kon. Kunstkring E. Carpentier
en Braderiecomité - verlenen vergunningen
Het College geeft Kon. Kunstkring E. Carpentier en Braderiecomité vzw toelating
om het evenement 'Artmarkt en zomerbraderie' op zaterdag 1 en zondag 2 juni
2019 op het Marktplein, in de Kerkstraat en K. Elisabethstraat te organiseren.
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16.

Evenement 'Throne Fest' van Sulfer Music Productions vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Sulfer Music Productions vzw toelating om het evenement
'Throne Fest' op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 in de Kubox te organiseren.

17.

Evenement 'Escape Elliott CD-Release Party' van Gèsfakrock - verlenen
vergunningen
Het College geeft Gèsfakrock toelating om het evenement 'Escape Elliott CDRelease Party' op zaterdag 15 juni 2019 in Buurthuis 't Senter te organiseren.

18.

Algemeen Retributiereglement – vaststellen huurprijzen nieuwe
feestmaterialen
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de
huurprijzen voor nieuwe materialen (Podiumtrap (4 treden, in hoogte aanpasbaar)
en Spandoek 'Nooduitgang' (groen – 2 m op 0,5 m )) in de uitleendienst
feestmateriaal. De tarieven worden toegepast vanaf 1 mei 2019.

Welzijn
19.

Opvragen van adresgegevens van 60+'ers die net partner verloren ikv
tegengaan van vereenzaming bij ouderen
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst de dienstverlening verder te
zetten m.b.t. het aanschrijven van alle 60+'ers die recent hun partner verloren
met als doel hen te beschermen tegen administratieve en financiële moeilijkheden
en sociaal isolement.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft daarom aan de gemeentelijke
bevolkingsdienst de opdracht om in het bevolkingsregister alle adressen op te
vragen van alle inwoners, 60+ die hun partner recent verloren hebben.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de dienst ouderen en thuiszorg
toestemming om deze adressenlijst te gebruiken voor het aanschrijven van deze
inwoners. De dienst mag deze persoonsgegevens niet verder verspreiden en ook
niet voor andere doeleinden gebruiken.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
20.

Bijdragen brandweerkosten 2006 tot en met 2012
- kennisname brief van Minister van Binnenlandse Zaken
- akkoordverklaring met antwoordbrief
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken van 1 april 2019. Dit wordt tijdens de zitting
doorgenomen en besproken.
Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord dat er een brief verstuurd
zal worden naar de Minister van Binnenlandse Zaken waarin de inhoud van de
brief van 1 april in alle onderdelen wordt betwist en dat er wordt verwezen
daarvoor naar de argumentatie aangevoerd in het kader van de lopende
procedure voor het hof van beroep te Gent, waar wij onder meer de bevestiging
vorderen van de in eerste aanleg uitgesproken veroordeling.
Kort samengevat:
1. Een vernietigingsarrest van de Raad van State werkt retroactief en vormt
een titel voor rechtsherstel. De vastgestelde onwettigheid impliceert
noodzakelijkerwijze de vaststelling ‘erga omnes’ van een fout in de zin van
artikel 1382 B.W., zodat vergoeding verschuldigd is van wat onrechtmatig
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van onze bankrekening werd afgenomen (verhoogd met de vergoedende
interesten), ongeacht welke bestemming de federale overheid aan de
geïnde bedragen heeft gegeven.
2. De Raad van State heeft geenszins geoordeeld dat het vorderingsrecht niet
is verjaard. Er is in het arrest enkel gesteld dat de exceptie van verjaring
niet aan de orde is in het kader van het onderzoek naar de regelmatigheid
van de (vernietigde) beslissingen tot vaststelling van de afrekening.
De ingetreden verjaring is niet voor ernstige betwisting vatbaar. Het heeft dus
geen zin om voor de werkingsjaren 2006 t.e.m. 2012 nieuwe afrekeningen op te
stellen, aangezien de invordering ervan hoe dan ook onrechtmatig zou zijn.
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