Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 7 mei 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 30/04/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

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

3.

Vaststelling en uitvoerbaar verklaren kohier betreffende belasting op
leegstaande gebouwen en woningen 2018
Het kohier van de belasting op leegstaande gebouwen en woningen wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

4.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier taxidiensten en vergunde
voertuigen met bestuurder - aanslagjaar 2019
Het kohier van de belasting op taxidiensten en vergunde voertuigen met
bestuurder, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
5.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - Futurn - referentie provincie O/2019/204
- referentie omgevingsvergunning OMV_2019011237 - referentie gemeente
OMV_2019/00078 - inrichtingsnummer 20190301-0038
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van Futurn,
gevestigd te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1/31 voor het exploiteren van een
elektronicabedrijf, gelegen Noordlaan, Kortrijk, wordt volgend advies verleend:
ongunstig.

6.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - BARCO NV - referentie provincie
34023/30/2/a/4 - referentie omgevingsvergunning 2019012411 referentie gemeente 2019/64 - inrichtingsnummer 20190104-0004
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van Barco NV,
gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 25 voor het exploiteren van
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actualisatie en hernieuwing, gelegen Noordlaan 5, 8520 Kuurne wordt volgend
advies verleend: voorwaardelijk gunstig.
De inrichting dient te voldoen aan de voorgelegde reglementeringen,
normeringen, aan het brandvoorkomingsadvies en aan de voorwaarden bepaald in
het advies van de VMM.
7.

Masterplan Kuurne 2035: goedkeuren afsprakennota 2019-23 in het kader
van de zelfstandige groepering Leiedal
De zelfstandige groepering Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk
wordt aangesteld als stedenbouwkundig ontwerper belast met de opmaak van een
masterplan Kuurne 2035.
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de
afsprakennota nr. 2019-23 en bijbehorende bijlagen tot opmaak van een
masterplan Kuurne 2035 waarin alle contractuele voorwaarden zijn opgenomen.

8.

Wijzigen overeenkomst (geschrapt)
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aangepaste overeenkomst
goed.

9.

Omgevingsvergunning - OMV/2019/00006 - OMV_2019005053 - Thierry
Van Laethem, Steenovenstraat 6-8
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

10.

(geschrapt)
(geschrapt)

Publieke ruimte
11.

Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder - verlengen van de vergunning
Het College beslist over te gaan tot verlenging van de vergunning.

12.

Subsidie voor veilige schoolomgeving - goedkeuring aanvraag
Het College gaat akkoord met de subsidieaanvraag 'veilige schoolomgeving'.

13.

Aanvraag toelating plaatsen terras 'Bockor Café' - goedkeuring
Er wordt een toelating tot het plaatsen van een terras verleend aan de heer Ricky
Lammens, uitbater van Bockor Café, Marktplein 20 - 8520 Kuurne conform de
voorwaarden.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
14.

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

15.
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Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats

De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 11 april 2019 voor 2 personen.
16.

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

Vrije tijd
17.

Evenement 'Happy Handmadebeurs' van Davidsfonds 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 'Happy Handmadebeurs', georganiseerd op 11 mei 2019 door
Davidsfonds Kuurne een subsidie toe van 1500,00 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Happy Handmadebeurs' daarnaast de volgende bijkomende
logistieke ondersteuning toe:
(voor evenementen met een subsidiebedrag van € 1.500,00 tot €
3.250,00)
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal.

18.

Evenement 'Kwaremont - Belisol Classic' van Fun Bikers - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Kwaremont - Belisol Classic', georganiseerd op 27-28 april
2019 door Fun Bikers een subsidie toe van 2000,00 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Kwaremont - Belisol Classic' daarnaast de volgende bijkomende
logistieke ondersteuning toe:
(voor evenementen met een subsidiebedrag van € 1.500,00 tot €
3.250,00)
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal.

19.

Inname openbaar domein voor een frietmobiel - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de toelating om op zondag 12
mei vanaf 13u uur tot en met 15u uur het weggedeelte tussen Kerk en het
Emmaüshuis in te nemen voor het plaatsen van een frietmobiel. (geschrapt)
houdt zich daarbij aan de opgelegde voorwaarden.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
20.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. vormselviering op
zaterdag 1 juni 2019
Op zaterdag 1 juni 2019 gaat vormselviering door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

21.
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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. eerste communie op
zaterdag 25 mei 2019

Op zaterdag 25 mei 2019 gaat de eerste communie door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
22.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Herdenking 'Leieslag'
op vrijdag 24 mei 2019
Op vrijdag 24 mei 2019 gaat Herdenking 'Leieslag' door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

23.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de sportwedstrijden
tijdens de 54ste editie van het Sint-Pietersfestival, op vrijdag 28 juni,
zaterdag 29 juni, zondag 30 juni en maandag 01 juli 2019.
Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni, zondag 30 juni en maandag 01 juli 2019
gaan de sportwedstrijden tijdens de 54ste editie van het Sint-Pietersfestival, door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

24.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. wielerwedstrijd voor
nieuwelingen op Sint Pieter op woensdag 26 juni 2019
Op woensdag 26 juni 2019 gaat wielerwedstrijd voor nieuwelingen op Sint-Pieter
door.
Naar aanleiding van deze manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.

25.

Vaststellen agenda gemeenteraad 23 mei 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 23 mei 2019 vast.

Personeel
26.

Gemeentepersoneel - vacant verklaren contractuele betrekking van
hulptechnicus groenbeheer en aanleg wervingsreserve
Eén contractuele voltijdse betrekking van hulptechnicus groenbeheer, niveau E1E3, wordt vacant verklaard, te vervullen bij wijze van aanwerving.
In navolging van artikel 19 van de rechtspositieregeling bevat de selectie 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 juryleden worden aangesteld, leggen de selectietechnieken vast en bepalen in
onderling overleg de data van de examenonderdelen.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.

27.
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Gemeentepersoneel - vacant verklaren contractuele betrekkingen van
technicus wegen en water en technicus zaalbeheer en feestelijkheden:
aanvulling

In afwijking van artikel 1 van de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen van 30 april 2019, wordt beslist om de vacant verklaarde functies van
technicus wegen en water en van technicus zaalbeheer en feestelijkheden in te
vullen bij wijze van aanwerving, bevordering, interne mobiliteit en externe
mobiliteit met OCMW Kuurne.
28.

Aanstelling bijkomende vertrouwenspersoon psychosociale aspecten
Het college van burgemeester en schepenen stelt een bijkomende persoon aan als
vertrouwenspersoon psychosociale aspecten.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
29.

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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