Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 23 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 16/04/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - Futurn - referentie provincie
34023/30/3/A/1 - referentie omgevingsvergunning OMV_2018130969 referentie gemeente OMV/2019/00055 - inrichtingsnummer 201901210045
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen (referentie provincie 34023/30/3/A/1 - referentie
omgevingsvergunning OMV_2018130969 - referentie gemeente OMV/2019/00055
- inrichtingsnummer 20190121-0045) in verband met de
omgevingsvergunningsaanvraag van Futurn, gevestigd te 8500 Kortrijk,
Dumolinlaan 1/31 voor het exploiteren van herconditionering bestaand logistiek
gebouw B, incl. gedeeltelijke afbraak, gelegen Noordlaan 5, 8520 Kuurne wordt
volgend advies verleend: voorwaardelijk gunstig met voorwaarden.

3.

Beleidstoets sociale huurwoningen - Project NieuwenhuyseVlasbloemstraat-Kasteelstraat
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het verslag van het lokaal
woonoverleg van 19 april 2019 vast en bevestigt de uitgevoerde beleidstoets voor
het project Nieuwenhuyse-Vlasbloemstraat-Kasteelstraat.

4.

Subsidie voor lokale energie projecten - keuze van de projecten
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord dat het project
'vernieuwen openbare verlichting Kouterstraat' als 1e project wordt doorgestuurd
voor de subsidievraag 'Lokale energie projecten'.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord dat het project
'vernieuwen openbare verlichting Pieter Verhaeghestraat' als 2e project wordt
doorgestuurd voor de subsidievraag 'Lokale energie projecten'.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord dat de informatie van
beide projecten doorgestuurd wordt naar de Vlaamse Regering en het Vlaamse
Energie Agentschap via het platform van 'Lokale Energie Projecten'.
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Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord dat deze beslissing
meegestuurd wordt naar de Vlaamse Regering en het Vlaamse Energie
Agentschap in functie van de subsidie aanvraag.
5.

Omgevingsvergunning 2019006040 - 2019/00007 - Messelier Pedro
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

6.

Omgevingsvergunning 2019016748 - 2019/00026 - Nijs Simon
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Publieke ruimte
7.

Plaatsen fundering containerberging en aanleggen verharding aan het
Jeugdcentrum Sint-Michiel - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. De raming bedraagt 21.046,95
EUR + 4.419,86 EUR (21% btw medecontractant) = € 25.466,81 EUR.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
8.

Evenement 'p'LatseDoen' van p'LatseDoen vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft p'LatseDoen vzw toelating om het evenement 'p'LatseDoen' op
zaterdag 13 juli 2019 op het schoolterrein van de basisschool GO! Kuurne te
organiseren.

9.

Evenement 'Are You In (fuif)' van KSA Ambroos - verlenen vergunningen
Het College geeft KSA Ambroos toelating om het evenement 'Are You In (fuif)' op
zaterdag 4 mei 2019 in de Kubox te organiseren.

10.

Inname openbaar domein voor een frietmobiel door Café De Kroone i.s.m.
Studax Kuurne - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft Café De Kroone i.s.m. Studax
Kuurne de toelating om op zondag 28 april 2019 vanaf 12.00u tot en met 16.00u
het voetpad ter hoogte van Café De Kroone in te nemen voor het plaatsen van
een frietmobiel.

11.

Evenement 'Festival Friday' van JH 't Molentje vzw - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen in artikel 8 § 4 van het 'gemeentelijk
reglement betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve
evenementen' kent het College aan het evenement 'Festival Friday', georganiseerd
op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 door JH 't Molentje vzw een subsidie toe van
4.000,00 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Festival Friday' daarnaast de volgende bijkomende logistieke
ondersteuning toe:
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal,
 Bij indoorevenementen: gratis gebruik van de gemeentelijke culturele
infrastructuur waar het evenement plaatsvindt,
 Bij openluchtevenementen:
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o gratis gebruik van het volledig verkeersvrij gemaakt openbaar
domein voor de inrichting van het evenement,
o gratis gebruik van een gemeentelijk gebouw (voor zover beschikbaar
en voor zover noodzakelijk) in de (dichte omgeving van de)
evenementenzone voor de opvang van de medewerkers en artiesten
en voor de opslag van duur en breekbaar materiaal zoals
audiovisueel materiaal e.d.,
o gratis gebruik van de Kubox en bijhorende parkings (voor zover
beschikbaar) bij eventuele slechte weersomstandigheden (zoals
regen storm, …).
12.

Plaatsen van permanente infopanelen voor de bloedinzameling op de
rasters langs de invalswegen - verlenen toelating
Het College geeft de toelating aan Rode Kruis Vlaanderen, afd. Kuurne om
permanente panelen met informatie over de bloedinzamelingen op de rasters
langs de invalswegen te plaatsen.

13.

Inname openbaar domein n.a.v. opening door kledingzaak D-Official goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft kledingzaak D-Official de
toelating om op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019 vanaf 8.00u uur tot en
met 20.00u uur het voetpad in de Kon. Elizabethstraat t.h.v. de winkel in te
nemen voor het plaatsen van een partytent.

14.

Inname openbaar domein n.a.v. schoolfeest door Gemeenteschool Pienter goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft Gemeenteschool Pienter de
toelating om op zondag 26 mei 2019 vanaf 12.00 uur tot en met 17.30 uur het
weggedeelte van de Sint-Pietersstraat ter hoogte van de school in te nemen voor
de organisatie van het schoolfeest.

15.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Poolster/Sterreweg - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft
straatcomité Poolster/Sterreweg de toelating om op vrijdag 5 juli
2019 vanaf 19u00 uur tot en met zaterdag 6 juli 2019 tot 3u00 uur het
wijkspeelplein en het weggedeelte van de Poolster/Sterreweg in te nemen voor de
organisatie van een straatfeest.
Op vrijdag 5 juli 2019 van 19u00 uur tot zaterdag 6 juli 2019 tot 3u00 uur is
n.a.v. het straatfeest in de Poolster/Sterreweg alle verkeer verboden.
Uitzondering wordt gemaakt voor het plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt
aangeduid met de verkeersborden C3 met passend onderbord en F45c.

ONDERWIJS
16.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijds Zorgkrediet voor een kind
t.e.m. 12 jaar
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
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17.

Aanstelling verantwoordelijke psychosociale hulpverlening (V-PSH)
Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van een
verantwoordelijke psycho-sociale hulpverlening (V-PSH) binnen het psycho-sociaal
hulpverleningsnetwerk van PZ Vlas die het mandaat krijgt om in het geval van een
noodsituatie het lokale PSH aan te sturen.

18.

Projectvoorstel - Oproep participatief werken van de gemeenteraad goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de subsidieaanvraag goed
voor de oproep "participatief werken van de gemeenteraad" die vanuit VVSG en
de Vlaamse Overheid werd gelanceerd.

19.

Bijdragen brandweerkosten 2006-2010 en 2011-2012
- kennisname vernietigingsarrest Raad van State
- beslissing tot uitbreiding van de vordering tot terugbetaling van de
betwiste bijdragen voor de jaren 2006-2010 en verbod van afnames voor
de jaren 2006 t.e.m. 2012
Bij uitbreiding van de eerder ingestelde vordering, die thans het voorwerp
uitmaakt van de procedure A.R. 2015/536/A voor het Hof van Beroep te Gent:
a)
besluit het college de supplementaire veroordeling te vorderen van de
Belgische Staat tot terugbetaling van de op 14 november 2014 onwettig geïnde
supplementaire bijdragen inzake brandweerbeveiliging voor de werkingsjaren
2006 tot en met 2010, hetzij een bedrag van 16 764,83 EUR (zestienduizend
zevenhonderdvierenzestig euro en drieëntachtig cent), meer de vergoedende
rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 14 november 2014 tot en met de dag van
volledige betaling;
b)
is het college akkoord met het opleggen van een verbod aan de Belgische
Staat om voor de werkingsjaren 2006 tot en met 2012 nog enige bijdrage inzake
brandweerkosten af te nemen van de bankrekening van de gemeente Kuurne of
daartoe enige opdracht te geven.

20.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis
Van Wonterghem, namelijk Diedjies Birthday Bash op dinsdag 30 april 2019
- goedkeuren wijzigingen
De voorgelegde wijzigingen aan het tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement
in Huis Van Wonterghem, namelijk Diedjies Birthday Bash op dinsdag 30 april
2019, zoals vastgesteld door het college van 9 april 2019, worden goedgekeurd.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
21.

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