Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 21 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 14/05/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Lijst dwangbevelen niet-fiscale invorderingen 2019-05-21
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 april 2019
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand april 2019
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
4.

Gemeentelijke inventaris leegstand: beslissing betreffende de ingediende
bezwaarschriften op de inventarisatie van 15 november 2018
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de ingediende
bezwaren.

5.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling Vercruysse Jolien - OMV2019056115
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 30/04/2019, door Vercruysse Jolien.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Kasteelstraat 25, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nrs 818v, 818w.
Het betreft een melding tot uitbreiden van de woning.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

6.

VK 188 - Kortrijksestraat - Hectaar NV - goedkeuren
verkavelingsovereenkomst
De verkavelingsovereenkomst voor de VK nr 188 - NV Hectaar wordt
goedgekeurd.
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7.

Omgevingsvergunning OMV/2019/00058 - OMV_2019032616 - Vandewiele
Saartje, Sint-Katriensteenweg 216
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan
voorwaarden.

8.

Administratieve lus - Omgevingsvergunning 2019/52 (geschrapt)
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de administratieve lus toe
te passen voor de omgevingsvergunning 2019/52.

9.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Café de Leiehoek - Steenovenstraat 47, Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de aanvrager voor de
uitbating van Café de Leiehoek, Steenovenstraat 47 in 8520 Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van Café de Leiehoek, Steenovenstraat 47 in
8520 Kuurne, gaat in op 21 mei 2019.

10.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Bockor Café - Marktplein 20
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de aanvrager voor de
uitbating van Bockor Café, Marktplein 20 in 8520 Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van Bockor Café, Marktplein 20 in 8520 Kuurne,
gaat in op 21 mei 2019.

11.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Vanimoc, Martcaffee - Marktplein 22 Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de aanvrager voor de
uitbating van Vanimoc Martcaffee, Marktplein 22 in 8520 Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van Vanimoc Martcaffee, Marktplein 22 in 8520
Kuurne, gaat in op 21 mei 2019.

12.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - La Storia - Kerkstraat 40 Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan de aanvrager, voor de
uitbating van La Storia, Kerkstraat 40, te 8520 Kuurne.
De vergunning voor de uitbating van La Storia, Kerkstraat 40 te 8520 Kuurne,
gaat in op 21 mei 2019.

13.

Advies Provinciaal Omgevingsvergunningsdossier - conform art. 40 van het
omgevingsvergunningsdecreet - Futurn - referentie provincie O/2019/212
- referentie omgevingsvergunning OMV_2019019461 - referentie gemeente
OMV/2019/00089 - inrichtingsnummer 20190319-0021
Aan het verzoek om advies vanwege de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag van Futurn NV,
gevestigd te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1/31 voor het exploiteren van exploiteren
van een carrosseriegarage in gebouw B04 (Vandenbussche), gelegen Noordlaan 5,
8520 Kuurne wordt volgend advies verleend: voorwaardelijk gunstig mits te
voldoen aan de voorwaarden.
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14.

Aktename melding ingedeelde inrichting OMV_2019054833 OMV/2019/00092 - Verhelst Bouwmaterialen
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 3/05/2019, door Verhelst Bouwmaterialen, Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Ringlaan 18, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 930D2.
Het betreft een melding tot exploiteren van een opslagruimte van isolatieplaten,
met volgende rubriek:
23.3.1°a): Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van
kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag,
vermeld in rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: als de inrichting volledig is
gelegen in een industriegebied: meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal
Gemeld: opslag van 200 ton isolatiematerialen (klasse 3)
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Publieke ruimte
15.

Aankopen hakselaar - Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Aankopen hakselaar’ wordt gegund aan Beel N.V., KBO nr.
0411.897.038, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het
onderhandelde bedrag van 45.900,00 EUR + 9.639,00 EUR (21% btw) =
55.539,00 EUR. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 40 kalenderdagen.

16.

Toekennen vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - wijziging
aantal voertuigen
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging aan de
aanvrager om onder de voorwaarden van het decreet van 20 april 2001
betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting
van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, van de besluiten, genomen ter uitvoering
van dit decreet en van de gemeentelijke reglementeringen m.b.t. de taxidiensten,
een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente Kuurne met 1
voertuig.
Deze vergunning is geldig van 21 juni 2017 tot en met 20 juni 2022.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de tarieven vast op voorstel van
de exploitant.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
17.

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

18.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.
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19.

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

Vrije tijd
20.

Evenement 'Battle of the Bands' van Jeugdhuis Tap vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis Tap vzw toelating om het evenement 'Battle of the
Bands' op zaterdag 25 mei 2019 in Jeugdhuis Tap te organiseren.

21.

Evenement 'verjaardagsfeest 4 jaar JanSan' van JanSan vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft JanSan vzw toelating om het evenement 'verjaardagsfeest 4
jaar JanSan' op zaterdag 1 juni 2019 in de JanSan Skatepark te organiseren.

22.

Evenement 'Leiehoekkermis' van Kon. Feestcomité Leiehoek - verlenen
vergunningen
Het College geeft Kon. Feestcomité Leiehoek toelating om het evenement
'Leiehoekkermis' van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september 2019 te
organiseren.

23.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan De Branding Waak vzw
Het College aanvaardt 'gezinsdag met concert Luc Steeno' als benefietactiviteit.
De Branding Waak vzw wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de huur
van de Kubox op vrijdag 21 juni 2019.

24.

Evenement 'p'LatseDoen' van p'LatseDoen vzw - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'p'LatseDoen', georganiseerd op 13 juli 2019 door p'LatseDoen
vzw een subsidie toe van 6500 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'p'LatseDoen' daarnaast de bijkomende logistieke ondersteuning toe.

25.

Project 'Sentopolis' van Plasent@ - goedkeuring projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project 'Sentopolis', georganiseerd door Plasent@ op 22 juni 2019 een
subsidie toe van 600 EURals Kuurne als enige gemeente subsidieert of 300 EUR
als de stad Kortrijk ook een subsidie toekent.

Welzijn
26.

Intentieverklaring lokale preventiewerking - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de “Mededeling
van een voornemen tot starten van een lokale preventiewerking” te ondertekenen
en gaat akkoord om de mogelijkheden en opportuniteiten binnen dit dossier
verder te onderzoeken.
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INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
27.

Princiepsbeslissing omtrent kerkfabriek St-Michiel
Het college gaat principieel akkoord met de voorstellen van de kerkfabriek StMichiel.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
28.

Verslagen Intercommunales/adviesraden/VZW's - aktename
Het College neemt akte van de voorgelegde verslagen.

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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