Besluitenlijst van de Gemeenteraad
van donderdag 25 april 2019
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 maart 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
FINANCIEEL BEHEER
2. Kerkfabrieken Sint-Michiel, Sint-Pieter en Sint-Katharina –
jaarrekeningen 2018 - advies
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies betreffende de jaarrekening 2018 van :
 de kerkfabriek Sint-Michiel
 de kerkfabriek Sint-Pieter
 de kerkfabriek Sint-Katharina
Artikel 2
Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken van Sint-Michiel,
Sint-Pieter en Sint-Katharina en het stadsbestuur van Kortrijk en het
gemeentebestuur van Lendelede.
SAMENLEVEN
Vrije tijd
3. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tot 2025 met GCV De
Werkplek in functie van de jaarlijkse Jobbeurs
Besluit
Artikel 1
De “samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en De
Werkplek GCV” in bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De voorzitter van de raad, Chris Delneste, en de Algemeen Directeur, Els Persyn,
worden gemachtigd om namens de gemeenteraad deze overeenkomst te
ondertekenen.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere
uitvoeringsmodaliteiten.
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Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
ONDERWIJS
4. Schoolraad - aanduiden bijkomend lid van de gemeenteraad
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het punt te verdagen naar de gemeenteraad van 23 mei
2019.
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
5. IMOG - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 21 mei 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Algemene Vergadering der aandeelhouders van IMOG op 21 mei 2019 :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7 Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten
8. Verlenging opdracht commissaris-revisor
9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet
uitzendarbeid
10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 jaar dienst
11. Toelichting activiteiten 2018
12. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de Algemene
Vergadering der aandeelhouders van IMOG op 21 mei 2019 , waarvoor een
beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan IMOG,
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
6.

Zefier cvba - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van 13
juni 2019
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba op 13 juni 2019:
1.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2.Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3.Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
4.Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5.Statutaire benoemingen
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba op 13 juni 2019, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Zefier cvba,
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
7.

TMVS dv - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Algemene jaarvergadering van 11 juni 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar
2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de Algemene
jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarvoor een beslissing moet
worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVS dv,
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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8.

Intercommunale Leiedal
- goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van 28 mei 2019
- goedkeuren statutenwijziging
- aanvragen verlenging voor een nieuwe termijn tot 31 december
2035
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 28 mei 2019:
1. Verslag over de activiteiten in 2018;
1.1 Verslag van de raad van bestuur;
1.2 Verslag van de commissaris-revisor;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor;
4. Benoeming externe deskundigen (Artikel 18 statuten Leiedal);
5. Verlenging statutaire termijn van Leiedal (Artikel 55 statuten Leiedal);
6. Statutenwijziging (Artikel 48 statuten Leiedal);
7. Varia.
Artikel 2
Het ontwerp van wijzigingen aan de statuten van de intercommunale Leiedal, zoals
ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeenteraad vraagt de verlenging aan van de intercommunale Leiedal voor
een nieuwe termijn en dit tot 31 december 2035.
Artikel 4
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene
vergadering van de Intercommunale Leiedal op 28 mei 2019, waarvoor een
beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 5
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de
Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.
Artikel 6
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

9.

Zefier cvba - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone,
bijzondere en gewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Willem Vanwynsberghe, raadslid, wonende Weidenstraat 55 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel
te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen
van Zefier cvba.
De heer Bert Deroo, raadslid, wonende Lijstergalm 48 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om
deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene
vergaderingen van Zefier cvba.
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Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Zefier cvba, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
10.

Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW Kuurne
- opheffen bestaande overeenkomst
- goedkeuren nieuwe overeenkomst
Besluit
Artikel 1
De bestaande beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW Kuurne,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 juli 2016 en gewijzigd in de
gemeenteraad van 14 december 2017 en 17 mei 2018 wordt opgeheven.
Artikel 2
De raad verleent zijn goedkeuring aan de nieuwe beheersovereenkomst de
gemeente en het OCMW Kuurne, die als bijlage bij deze beslissing wordt gehecht,
en integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 3
De voorzitter van de raad Chris Delneste en de algemeen directeur Els Persyn
worden gemachtigd om deze beheersovereenkomst te ondertekenen.
Artikel 4
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.

Personeel
11. Personeel - wijzigen rechtspositieregeling - goedkeuring
Besluit
Artikel 1
In de volledige rechtspositieregeling, met uitzondering van artikel 338, wordt :
 'gemeentebestuur' vervangen door 'bestuur';
 'gemeentesecretaris' vervangen door 'algemeen directeur';
 'financieel beheerder' vervangen door 'financieel directeur'.
Artikel 2
§1. Artikel 1, 2° (toepassingsgebied) wordt vervangen door:
'2° de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel
directeur van de gemeente, tenzij anders bepaald.'
§2. Na artikel 1,2° wordt toegevoegd:
'Deze rechtspositieregeling is niet van toepassing op jobstudenten.'
Artikel 3
§1. In artikel 2 wordt 1° vervangen door:
'1° Het Decreet Lokaal Bestuur, hier afgekort als DLB: het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017;'
5

§2. In artikel 2 wordt 12° vervangen door:
'12° de aanstellende overheid:
 het College van Burgemeester en Schepenen: voor het overige
gemeentepersoneel
 het Vast Bureau voor het OCMW-personeel
 de gemeenteraad: voor de decretale graden
 de algemeen directeur: voor aanstellingen van contractueel
personeel met een tewerkstelling van maximum 6 maanden.'
Artikel 4
Artikel 5 § 2 wordt vervangen door:
'§2. De volgende functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de
functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname
aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden
omvatten die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur:
 algemeen directeur;
 adjunct-algemeen directeur;
 financieel directeur;
 de bestuurssecretaris ;
 stedenbouwkundig ambtenaar;
 industrieel ingenieur;
 milieudeskundige;
 de medewerker controle openbaar domein en GAS;
 preventieadviseur.
Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse
Bondstaat.'
Artikel 5
In artikel 8 wordt in de opsomming 'graad boekhouder: diploma van boekhouder'
geschrapt vermits er geen betrekking van boekhouder op de formatie staat.
Artikel 6
Artikel 10 § 2, 2° paragraaf wordt aangevuld met:
'8° de vermelding, in voorkomend geval, dat de functie als knelpuntberoep is
erkend door de VDAB.'
Artikel 7
'Vast Bureau' wordt toegevoegd na 'college van burgemeester en schepenen' in
volgende artikelen:
 artikel 13, in §2. en §4.,
 artikel 122,
 artikel 132 §3.,
 artikel 205,
 artikel 270 §3.,
 artikel 272 §2. en §3.,
 artikel 281.
Artikel 8
Artikel 15 §2. wordt als volgt aangevuld met 'OCMW-raad' en 'Vast Bureau':
'5° de leden van de gemeenteraad/OCMW-raad en van het College van
Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau...'
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Artikel 9
§1. Artikel 27, tweede alinea wordt als volgt gewijzigd:
'Kandidaten die:
1° niet gekozen worden;
2° binnen ons bestuur aangesteld worden met een vervangingsovereenkomst
of een contract van bepaalde duur;
behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur ervan,
tenzij ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien.'
§2. In de derde alinea wordt de eerste zin vervangen door:
'Een geraadpleegde kandidaat kan éénmaal een aangeboden vacante
betrekking weigeren zonder zijn plaats te verliezen in de wervingsreserve, op
voorwaarde dat hij zijn kandidatuur naar aanleiding van de weigering binnen
de vastgestelde termijn bevestigt.'
Artikel 10
In artikel 33 wordt 'als vermeld in artikel 104, §2, 2° GD' geschrapt.
Artikel 11
In artikel 38 wordt 'artikel 77 GD' vervangen door 'artikel 163 DLB'.
Artikel 12
In artikel 39 wordt :
 'in handen van de algemeen directeur' vervangen door 'in handen van de
burgemeester',
 'artikel 106 GD' vervangen door 'artikel 187 DLB'.
Artikel 13
In volgende artikelen wordt in de opsomming 'de adjunct-algemeen directeur'
toegevoegd:
 artikel 62,
 artikel 70,
 artikel 195,
 artikel 198,
 artikel 205.1.
Artikel 14
In artikel 92 §3. wordt 'GD, art. 111' vervangen door 'artikel 192 DLB'.
Artikel 15
§1. In artikel 113 §2. wordt 'kan' vervangen door 'wordt'.
§2. Artikel 113 §3. wordt vervangen door:
'In afwijking van §1 wordt beroepservaring die relevant is voor de functie
waarin het personeelslid wordt aangesteld, toegekend als schaalanciënniteit
als:
1° de relevante beroepservaring opgedaan werd bij een andere overheid;
en/of
2° de relevante beroepservaring opgedaan werd in de privésector of als
zelfstandige mits de functie een knelpuntberoep is.
In voorkomend geval wordt de schaalanciënniteit toegekend zoals vastgesteld
in §1.'
Artikel 16
Artikel 115 wordt integraal vervangen door:
'De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de
volgende salarisschalen zijn voor het niveau A:
1° voor een graad van rang Av:
1) van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en niet het
verbetertraject van de waarderingscyclus volgen;
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2) van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a
en niet het verbetertraject van de waarderingscyclus volgen;
2° voor de graad van rang Ax:
van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en niet het
verbetertraject van de waarderingscyclus volgen.'
Artikel 17
§1. In de artikelen 138sexies §3. en 138undecies §2. wordt de eerste zin
geschrapt: 'In afwijking van § 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige
die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, niet
gevaloriseerd in de schaalanciënniteit van de nieuwe betrekking, overeenkomstig
de bepalingen van Artikel 108 tot en met Artikel 113.'
§2. In de artikelen 138sexies en 138undecies wordt in de tweede paragraaf 'wel'
vervangen door 'ook'.
§3. In artikel 138octies wordt in 2° 'vermeld in artikel 218 van het OCMW-decreet'
geschrapt.
Artikel 18
In artikel 145 wordt 'artikel 81-85 GD' vervangen door 'artikel 166-169 DLB'.
Artikel 19
In artikel 152 1° wordt 'vermeld in hoofdstuk IV van het gemeentedecreet'
vervangen door 'vermeld in deel 2, titel 2, hoofdstuk 4, afdeling 6 van het DLB'.
Artikel 20
In artikel 169, 2° wordt na 'De maximumduur van de meerekenbaarheid van de
nuttige ervaring is 10 jaar.' toegevoegd: 'Voor elke nieuwe indiensttreding vanaf 1
april 2019 is dit 18 jaar.'.
Artikel 21
In artikel 174 wordt 'opgedaan bij een andere overheid' geschrapt.
Artikel 22
In artikel 224, §1. wordt in 'de artikelen 131 tot en met 136 van het
gemeentedecreet' vervangen door 'de artikelen 208 tot en met 211 DLB'. (2x)
Artikel 23
In artikel 227 §4. wordt als laatste zin toegevoegd:
'Wanneer het statutaire personeelslid op het einde van het kalenderjaar méér
dan vijf dagen verlof overhoudt, worden de dagen daarbovenop automatisch
toegevoegd aan het ziektekrediet.'
Artikel 24
In artikel 237 §4. wordt 'de secretaris' vervangen door 'de personeelsdienst'.
Artikel 25
§1. In artikel 255 §1. wordt de tweede alinea vervangen door:
'Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de
eerste periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan de periode van
deeltijdse prestaties wegens ziekte meermaals worden verlengd met een
periode van telkens ten hoogste drie maanden en tot een maximum van 5 jaar
in totaliteit.'
§2. In artikel 255 §1. wordt volgende alinea toegevoegd:
'Deeltijdse werkhervatting kan door de algemeen directeur steeds geweigerd
worden om dienstredenen.'
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§3. Artikel 255 §2. wordt integraal vervangen door:
'Tot en met 30 april 2019 wordt de afwezigheid van het statutaire personeelslid
tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte beschouwd als
ziekteverlof. De afwezigheid wordt dan pro rata aangerekend op het aantal
nog beschikbare ziektekredietdagen.
Vanaf 1 mei 2019 wordt de afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens
een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte beschouwd als verlof, deze
periode wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.'
Artikel 26
Afdeling V. De halftijdse vervroegde uittreding, wordt integraal opgeheven.
Artikel 27
Afschrift van huidige beslissing wordt aan de hogere overheid overgemaakt.
12.

Delegatiebeslissing van rechtspositieregeling en
arbeidsreglement van Raad naar College van Burgemeester en
Schepenen
Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 mei 2019 wordt het College van Burgemeester en Schepenen
bevoegd voor de lokale rechtspositieregeling.
Artikel 2
Met ingang vanaf 1 mei 2019 wordt het College van Burgemeester en Schepenen
bevoegd voor het arbeidsreglement.
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