Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 30 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 23/04/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Stedenbouwkundige studie Spijker en Schardauw - goedkeuren rapport
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het eindrapport
"Spijker en Schardauw, Kuurne - rapport stedenbouwkundige studie" van 10 april
2019 opgemaakt door Stéphane Beel Architects.

3.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
4.

Tussenkomst bij bezoeken Kuurnenaars aan Brouwershuys De Brabandere goedkeuring
Het College gaat akkoord met het voorstel van Brouwerij De Brabandere om van 6
mei tot en met 31 december 2019 voor een bedrag van 2,5 EUR tussen te komen
per bezoek dat een inwoner van Kuurne brengt aan het Brouwershuys De
Brabandere.

5.

Evenement 'Festival Friday' van Jeugdhuis 't Molentje vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis 't Molentje vzw toelating om het evenement 'Festival
Friday' op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 in en rond roterij Sabbe in de
Leiemeersdreef te organiseren.

1

INTERNE DIENSTVERLENING
Personeel
6.

Gemeentepersoneel - vacant verklaren contractuele betrekkingen van
technicus wegen en water en technicus zaalbeheer en feestelijkheden en
aanleg wervingsreserves
Er worden twee betrekkingen vacant verklaard, te vervullen bij wijze van
aanwerving:
 Eén contractuele voltijdse betrekking van technicus wegen en water, niveau
D1-D3,
 Eén contractuele voltijdse betrekking van technicus zaalbeheer en
feestelijkheden, niveau D1-D3.
De selectie bevat een praktische proef afgestemd op de functie.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke proef
indien een gedeelte uit meerdere proeven bestaat en minstens 60 % op elk
gedeelte. Indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie bemoeilijkt,
wordt een preselectie gehouden.
De jury wordt aangesteld.
De juryleden leggen de selectietechnieken vast en bepalen in onderling overleg de
data van de examenonderdelen.
Voor elke betrekking wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
7.

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

8.

Kerkfabriek Sint-Katharina – notulen van de kerkraad van 4 april 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Katharina van 4 april 2019
worden voor kennisneming aangenomen.

2

